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Сувилахуйн ухааны чиглэлээр “Сувилахуй”-н бакалаврын 
боловсрол эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн 130 багц цагийн багтаамж 
бүхий сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ерөнхий эрдмийн, 
мэргэжлийн суурь болон мэргэшүүлэх хичээл тус бүрээр 
хичээлийн багтаамж, ашиглавал зохих ном сурах бичгийн 
жагсаалтыг агуулсан  оюутан төвтэй, үр дүнд суурилсан 
сургалтаар хүний эрүүл мэндэд тулгарах асуудлуудыг сувилах, 
асрах,  шийдвэрлэх талаар суралцагчдын эзэмшвэл зохих 
мэдлэг, ур чадвар, харилцаа, хандлага, мэргэжилтний ёс зүй, 
оюутныг хэрхэн үнэлэх зэргийг тодорхойлон заасан баримт 
бичиг юм.
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Хөтөлбөрийн үндэслэл

Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хууль, боловсролын тухай 
хууль, дээд боловсролын тухай хууль, эрүүл мэндийн талаар 
төрөөс баримтлах бодлогын хүрээнд боловсруулагдсан сувилагч 
мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтонд тулгуурлан 
хэрэгжүүлж буй сувилахуйн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн 
байдал,  эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, олон улсад хөрвөн ажиллах 
чадвар бүхий сувилагч мэргэжилтнийг нийгэмд бэлтгэн гаргана. 
Эрүүл мэндийн талаар дэлхий нийтийн баримталж буй бодлого, 
стратеги болон өөрийн орны хүн амын эрүүл мэнд, өвчлөл, тусламж 
үйлчилгээний байдалтай уялдуулан сувилахуйн боловсролын 
төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн, төгсөлтийн дараах сургалтын 
хөтөлбөртөө тогтмол үнэлгээ хийж, шинэчлэн боловсронгуй 
болгох, сургалтын хөтөлбөрийг уян хатан, үр дүнтэй, сонголттой 
болгон хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа нь дэлхий болон бүс 
нутгийн бусад ижил төстэй мэргэжилтэн бэлтгэдэг анагаахын 
сургуулиудын сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хөгжлийн зүй 
тогтлоор тодорхойлогдож, боловсролын үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. 
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Хөтөлбөрийн боловсролын зорилго, зорилтууд (PEO):
 
1. Сувилахуйн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг эмнэлзүйн  

нотолгоонд тулгуурлан шийдвэр гаргах, дүн шинжилгээ хийх 
чадвартай мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.

2. Сувилагч мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг дээдэлсэн 
мэдлэг, чадвар, хандлага бүхий  мэргэжилтэнг бэлтгэнэ

3. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй сувилахуйн судалгаа 
шинжилгээ хийх чадвар бүхий судлаач мэргэжилтэнг 
бэлтгэнэ

4. Эрүүл мэндийн салбарт үр бүтээлтэй ажиллах чадвартай 
манлайлагчийг бэлтгэнэ.
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Хөтөлбөрийн төгсгөлд хүрэх 
үр дүн (PLOs):

АШУҮИС-ийн Сувилахуйн 
сургуулийг сувилахуйн 
бакалаврын хөтөлбөрөөр 
төгсөгч нь үйлчлүүлэгчдэд 
сувилахуйн тусламж 
үйлчилгээг мэргэжлийн 
өндөр түвшинд үзүүлдэг, 
эмнэлгийн мэргэжилтний ёс 
зүйн хэм хэмжээг дээдлэн 
ажилладаг, өөрийн ажилдаа 
шинэ технологийг ашигладаг, 
нотолгоотой судалгаанд 
суурилсан тусламжийг 
аюулгүй байдлаар үзүүлдэг, 
мэргэжил нэгт нөхдөө 
манлайлагч, багаар хамтран 
ажиллах чадвар бүхий цогц 
чадамжтай дээд боловсролтой 
мэргэжилтэнг нийгэмд бэлтгэн 
гаргана.
Хөтөлбөрийн боловсролын 
зорилго, зорилтуудтай 
уялдуулан, ажил олгогч, бусад 
оролцогч талуудаас ирүүлсэн 
саналд тусгасан төгсөгчдөд 
шаардлагатай мэдлэг, 
чадваруудыг харгалзан 
хөтөлбөрийн суралцахуйн үр 
дүн буюу оюутны эзэмших 
мэдлэг, чадварын жагсаалтыг 
тодорхойлов. Мөн дотоодын 
болон олон улсын магадлан 
итгэмжлэлийн байгууллагаас 
гаргасан шалгуурууд, тухайн 
салбар чиглэлийн хөтөлбөрт 
харгалзах төгсөгчдийн онцлог 
шинжүүдийг уялдуулсан. 

 

Ийнхүү дараах 10 цогц чадамж буюу 
хөтөлбөрийн төгсгөлд хүрэх үр 
дүнг тодорхойлсон:

PLO 1. Хүнд чиглэсэн тусламж 
үзүүлэгч
PLO 2. Эмнэлзүйн хамтрагч
PLO 3.Мэдээлэл зүйч, мэдээллийн 
технологич
PLO 4. Нотолгоонд суурилсан 
тусламж үзүүлэгч
PLO 5. Манлайлагч, чиглүүлэгч
PLO 6. Хүртээмжтэй тусламж 
үзүүлэгч
PLO 7. Аюулгүй байдлыг эрхэмлэгч
PLO 8. Харилцагч, зөвлөгч
PLO 9. Багаар ажиллагч ба хамтрагч
PLO 10. Тасралтгүй суралцагч
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Хөтөлбөрийг хариуцах нэгж, захирал, харилцах хаяг

Хөтөлбөр хариуцах нэгж: АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургууль
Сувилахуйн бакалаврын сургалтанд Сувилахуйн сургуулийн 
Суурь сувилахуй, Насанд хүрэгчдийн сувилахуй, НЭМ-ийн 
сувилахуй, Эх барих эх хүүхдийн сувилахуй, Ерөнхий эрдэм, 
Анагаах суурь шинжлэх ухааны тэнхимүүд оролцдог. Үүнээс 
гадна хөтөлбөрийн шинэчлэл, хичээлийн агуулгын давхардал, 
хичээлийн хөтөлбөрийн үнэлгээ, зохион байгуулалтыг 
Сувилахуйн сургуулийн захирлаар ахлуулсан нийт 17 гишүүнтэй 
АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн Хөтөлбөрийн дэд хороо , 
Сувилахуйн сургуулийн багш нараас бүрдсэн 8  ажлын ажлын 
хэсгийн нэг болох 13 гишүүнтэй Сургалтын хөтөлбөрийн хөгжил 
хариуцсан ажлын хэсэг  тус тус хариуцан ажиллаж байна. 

Сувилахуйн сургуулийн захирал, Хөтөлбөрийн дэд хорооны дарга, 
АУ-ы доктор, профессор Б.Оюунгоо хөтөлбөрийн төлөвлөлт, 
хэрэгжилтийг удирдах, хянах чиглэлээр ажиллаж байна. 
 Email: oyungoo@mnums.edu.mn

Сургалтын хөтөлбөрийн хөгжил хариуцсан ажлын хэсгийн ахлагч, 
БУ-ы доктор Г.Ганхуяг сургалтын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийг 
зохицуулах, хянах ажлыг хариуцаж байна. 
 Email: gankhuyag@mnums.edu.mn

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны дарга, АУ-ы доктор, профессор 
Г.Батбаатар
 Еmail: batbaatar@mnums.edu.mn
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