Нэг. Курсын ажлын зорилго
-

Судалгаа шинжилгээний арга зүйд сургах
Бие даасан үйл ажиллагааны дадал эзэмшүүлэх
Аливаа асуудалд үнэлэлт, дүгнэлт гаргах, өөрийн санал дүгнэлтээ илэрхийлэх

Хоёр .Курсын ажлын сэдэв сонгож баталгаажуулах
-

Курсын ажлын сэдэв нь мэргэжлийн хичээлтэй холбоотой байна./шаардлагатай үед
бусад чиглэлийн сэдэв байж болно/
Тэнхим курсын ажил бичих сэдвийн жагсаалтыг гаргаж оюутнуудад санал
болгоно.
Курсын ажлын сэдэв, удирдагч багшийг тэнхим Эрдмийн зөвлөлд танилцуулж ,
шийдвэрлүүлнэ.

Гурав. Удирдагч багш, гүйцэтгэгч оюутны үүрэг
Удирдагч багшийн үүрэг
-

Удирдагч багш оюутанд онол арга зүйн зөвлөгөө өгнө.
Курсын ажлын агуулга, бүтцийг батална.
Зөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянана.
Удирдагч багш оюутны ажлын үр дүнгээс хамаарч 30 хүртэлх оноог өгнө.
Оюутны үүрэг
Оюутан сэдвээ сонгоно.
Удирдагчтай хамтран төлөвлөгөө гаргаж, баталсан төлөвлөгөө графикийн дагуу
курсын ажлыг бичнэ.
Судалгаа шинжилгээ онол арга зүйд суралцана.
Бичилтийн явцыг удирдагч багшаар хянуулж, зөвлөлгөө авна.
Зөвлөгөөний дагуу засвар хийж, боловсронгуй болгоно.
Бичиж дууссан курсын ажлын хавтсан дээр удирдагчаар гарын үсэг зуруулж
баталгаажуулна.
Цаг хугацаанд нь үнэлгээгээ тооцуулна.
Жич: Удирдагч гарын үсэг зурснаар хамгаалалтанд орох эрх нээгдэнэ.
Энэ журамд заасан үүргийг хангаагүй оюутныг хамгаалалтанд оруулахгүй.

Курсын ажлын бүтэц , бүрдүүлэлт
-

Нүүр хуудас
Агуулга
Удиртгал / эрдэм шинжилгээний аппарат/
Сэдвийн үндсэн агуулга
Дүгнэлт санал
Ном зүй

-

Хавсралт

Дөрөв. Курсын ажлын бичлэгийн стандарт
4.1.Бичлэг
-

-

Зэрэгцсэн өгүүлбэр болон гишүүдийг зааглахын тулд таслал тавина.
Өгүүлбэрийн дунд орсон таслалын дараа нэг зай авч өгүүлбэрийг
үргэлжлүүлнэ.
Зохиогчийн нэрийн овгийн үсэг болон товчилсон үгийн ар талд нь цэг,
таслал тавих
Өгүүлбэрийн төгсгөлд цэг тавьж тухайн хэсэг дууссаныг илэрхийлнэ.
Тухайн зүйлийг тодотгох, тоочих, иш татахад тодорхойлох цэг /:/ хэрэглэнэ.
Нүүр бүрийн баруун доод талд нь араб тоогоор дугаар тавина. /1/
Курсын ажлын оршил хэсгээс эхлэн хуудсыг дугаарлана
Оршил , дүгнэлтийг дугаарлахгүй.
Бичлэг дотор орсон хүснэгт, зураг, бүдүүвч, график бүхий хуудас ерөнхий
дугаарлалтад орно.
Томъёог equation дээр бичих, үсгийн хэмжээ 12рт, мөн томъёог эхнээс
дугаарлаж хашилтанд бичих, томъёонд орсон үсэг тэмдэглэгээний
тайлбарыг томъёо тус бүрийн дор бичих
Зураг, хүснэгтийг бичлэгт түүний тухай эхлэн дурьдсаны дараа тэр хэсэгт
тодорхой нэр өгч, дугаарлаж оруулна.

Жишээ нь: Хүснэгт 1.1. Төсвийн өсөлтийн харьцуулалт г. м.
- Хавсралт материалыг тусад нь дугаарлана.
Жишээ нь: Хавсралт 1, Хавсралт 2 г.м
-

Ишлэл, зүүлт , тайлбарыг 10 pt үсгийн хэмжээтэйгээр, мөр хоорондын зай
нь 1 байхаар баруун талд нь бичнэ.
Зохиогчийн нэр, бүтээлийн нэр, боть эсвэл хэд дэх хэвлэл, хэвлэсэн газар ,
он, хуудасны дугаар зэргийг дурьдаж бичнэ.
Ном зүйг 12 pt үсгийн хэмжээтэйгээр , мөр хоорондын зай 1.5 –р дараах дэс
дарааллаар бичнэ.

Монгол улсын үндсэн хууль
Бусад хууль
Хууль эрхийн актууд
Нэг сэдэвт зохиол, судалгааны бүтээл, илтгэл өгүүллүүд
Зохиогчийн нэрийн үсгийн дарааллыг баримтална. Хэрэв хамтын бүтээл, эмхэтгэл
бол зохиолын нэрийн үсгийн дарааллыг баримтална.
Ном зүйд эхлээд монгол хэл дээрх, дараа нь орос, англи болон бусад хэл дээрх
бүтээлүүдийг жагсаан бичнэ.
Сонин , сэтгүүлээс авсан материал

Вэб хуудас бусад эх сурвалжууд
Гадаад хэл дээрх ном бүтээлийн нэрийг орчуулахгүй, уг хэл дээр нь бичих
Агуулгад тухайн тайланд орсон бүлэг, зүйлсийн нэрийг дарааллын дагуу жагсааж
бичнэ.
- Гарчгийг тасалж бичихгүй, гарчгийн эцэст цэг тавихгүй.
- Гарчиг, бүлэг сэдвийн гарчиг болон үндсэн бичлэг хоёрын хоорондох зай 23 см байна.
- Бүлгийн нэрийг голлуулж эсвэл цаасны зүүн талаас зэрэгцүүлж / align Left /
тод, том үсгээр / UPPERCASE/ бичнэ.
Жишээ нь : ОРШИЛ
- Бүлгийн доторх зүйлийг мөрний эхнээс 4 тэмдэгтийн зайнаас эхлэн
бүлгийн нэрээс жижиг үсгийн хэмжээтэй бичих ба бүлэг, зүйлийн нэр
хоорондын зай 1 мөр / single / хоорондын зайтай байна.
Жишээ нь:
НЭГ. “АПУ“ ХК-НИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
1.1. “АПУ” ХК-ний Удирдлага, зохион байгуулалт
o Бүлэг бүр шинэ хуудаснаас эхлэн бичигдэнэ.
o Бүлэг бүрийг бичлэгийн эхнээс дэс дараалан дугаарлаж бичнэ.
Жишээ нь: НЭГ, ХОЁР г.м
Бүлгийн хүрээнд зүйлийг дараах байдлаар дугаарлана.Үүнд: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2
г.м
4.2. Судалгааны ажлын дизайн
Нүүр хуудсан дахь бичвэрийн дараалал “Загвар 1”
• Сургуулийн нэр, лого.
• Курсын ажил
• Сэдвийн нэр
• Оюутны овог, нэр
• Удирдагчийн овог, нэр, эрдмийн зэрэг, цол
• Хотын нэр
• Гүйцэтгэсэн он

Загвар 1
СЭРҮҮЛЭГ ДЭЭД СУРГУУЛЬ

КУРСЫН АЖИЛ
СЭДЭВ : ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ

Удирдсан багш :

............... / доктор, дэд профессор/

Гүйцэтгэсэн : ...............мэргэжлийн ангийн оюутан......................... Д.Наранчимэг

УЛААНБААТАР ХОТ
201... ОН
4.3.Курсын ажлын боловсруулалт А4 хэмжээтэй цаасан дээр, 11pt үсгийн өндөртэй, Arial
фонтоор, 1.5 space line мөрөөр тохируулж, дээрээс 2см, зүүн талаас 3 см, баруун талаас
1.5 см, доод захаас 2см зайтай бичих ба дугаарыг хуудасны доод талд бичнэ.

Курсын ажил бичихдээ ашигласан, хэн нэгний бичиж туурвисан бүтээлийн хэсгийг
ишлэл зүүлт хийж тэмдэглэнэ.
Тав. Курсын ажлын бүтцийн агуулга./Загвар/
Дээд боловсролын байгууллага дахь багшийн
хөгжлийг удирдах арга зүйн зарим асуудал
Удиртгал
I бүлэг . Дээд боловсролын байгууллага дахь багшийн хөгжлийн арга зүй
1.1.
1.2.
1.3.

Глобальчлалын үеийн боловсролын менежментийн тулгамдсан асуудал
Боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн орчин үеийн чиг
хандлага
Дээд боловсролын байгууллага дахь багшийн хөгжлийг удирдах арга зүйн асуудал

ΙΙ бүлэг. Дээд боловсролын байгууллагад багшийг хөгжүүлж ирсэн түүхэн сургамж ба
өнөөгийн түвшинд хийсэн судалгаа, шинэчлэлийн арга зүй

2.1.
2.2.
2.3.

Олон улсын түвшинд багшийг хөгжүүлж ирсэн түүхэн туршлага ба сургамж
Монголын боловсролын байгууллага дахь багшийн хөгжлийн эрх зүйн орчны
төлөвшилд өгөх үнэлэлт
Монголын дээд боловсролын байгууллага дахь хүний нөөц , багшийн
хөгжлийн удирдлагын практикт хийсэн судалгаа

Дүгнэлт, санал
Ном зүй
Хавсралт
УДИРТГАЛ
Сэдвийг сонгосон үндэслэл
Шинэ зууны нөхцөл дэх боловсролын менежментийн тогтолцоо,түүний дотор дээд
боловсролын байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөөнд ялалт авчрах гол
зэвсэг бол хүний нөөцийг хөгжүүлж удирдах асуудал болж байна.XXI зууны дээд
боловсролын байгууллага дахь хамгийн эмзэг, өөрчлөмтгий объект бол хөгжсөн хүнд
хандах, нөлөөлөх менежментийн асуудал юм. Хүн , хүмүүсийн бүлэг танигдашгүй болон
өөрчлөгдөж байгаа шалтгаан нь хүний харилцааны орчин улам бүр нээлттэй болж байна ,
хүмүүсийн оюун ухааны хөгжлийн хурдац эрчимтэй болсон.Оюун ухаан хөгжих тусам хүн
сэтгэл зүйн хувьд эмзэг болж байна. Ингэснээрээ тэд алдаж эхэлдэг. Орчин үеийн хүнийг
удирдахад удирдлагад хүндрэл гарч байна.

20-р зууны төгсгөл, 21-р зууны зааг дээр дэлхийн хөгжилд глобаль хандлага хүчтэй
болж байгаа өнөө үед дээд боловсролын байгууллагын хамгийн тулгамдсан асуудлуудын
нэг бол хүний нөөцийн менежментийн шинэчлэл болж ирлээ.Тийм учраас судлаачийн
хувьд дээд боловсролын шинэчлэлд хувь нэмэр оруулах зорилгоор эрдэмтэн судлаачдын
өнөөдрийн байдлаар судлаагүй байгаа хүний нөөцийн менежментийг судлах нь тулгамдсан
асуудлуудын нэг болон дэвшигдэж байгаа юм.
Сэдвийн судлагдсан байдал
Хүний нөөцийн менежмент бол байгууллагын менежментийн нэг хэсэг бөгөөд
хүмүүсийн хөдөлмөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал

болон ажиллагчдын

байгууллагатай харилцах харилцаа юм. Хүний нөөцийн менежмент нь 20-р зууны 60,70 аад оноос байгууллагын менежментэд биеэ даасан том чиглэл болж орж ирсэн. Гол нь
бизнесийн байгууллага,төрийн байгууллагын салбарт маш хүчтэй орж ирсэн билээ
Хүний нөөцийн менежментийн асуудал боловсролын салбарт 20-р зууны төгсгөл 21р зууны заагт хамгийн их яригдах боллоо. Боловсролын салбарт хүний нөөцийн
менежментийн асуудлыг тусгайлан судалсан судалгааны ажил ховор байна. ‘‘
Глобальчлалын үеийн Монгол улсын боловсролын хөгжлийн онол

арга зүйн үндсэн

асуудлуудаар ‘‘ сэдэвт бүтээлдээ доктор Н.Бэгз манай залуучууд дээд боловсролоос их зүйл
хүсэн хүлээдэг боловч түүнийгээ тэр бүр авч чадахгүй байна гэсэн бодол тээж явдгийг
оюутнуудын дунд 2001 онд явуулсан судалгаанаас дүгнэжээ.
Багш бэлтгэх сургуулийн багш нарын хөгжлийн асуудлаар гаргасан Боловсролын
хөгжлийн сургууль МННХ /Соросын сан/ -ийн хамтарсан төслийн хүрээнд ‘‘Багш - 2005 ‘‘
төслийг хэрэгжүүлж буй эрдэмтэн багш нарын санал , дүгнэлт , МУИС –ийн эрдэмтэн
багш нарын боловсруулсан санал дүгнэлтүүд , Гэвч багшийн хөгжлийн асуудлаар дээд
боловсролын сургалтын байгууллагын хувьд докторын түвшинд хамгаалсан ажил байхгүй
байна. ШУТИС, МУИС –ууд дээр онолын хувьд судалсан ажил магистрийн түвшинд
тодорхой хэмжээгээр нэлээд хийгдэж байжээ.

Сэдвийн судалгааны зорилго

Монголын дээд боловсролын байгууллагад профессор багшийг , мэдлэг чадвар бий
болгох замаар хөгжүүлж мэдлэгийн менежментийг шинэчлэх арга замыг боловсруулахад
оршино.
Зорилтууд :
-

Дээд боловсролын байгууллагын удирдлага дахь хүний нөөцийн хөгжлийн орчин
үеийн чиг хандлага , багшийн хөгжлийг удирдах арга зүйг харьцуулан судлах,

-

Монголын дээд боловсролын байгууллагад багшлах бүрэлдхүүний нөөцийг бий
болгон хөгжүүлж ирсэн түүхэн туршлагыг судлах,

-

Дээд боловсролын байгууллагад багшийн хөгжлийг мэдлэг чадварын талаас нь
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн системийг боловсруулж мэдлэг чадварын хөгжлийн
түвшинг үнэлэх,

-

Монголын дээд боловсролын байгууллагад багшийн хөгжлийг удирдаж мэдлэгийн
менежментийг шинэчлэх, их, дээд сургууль, коллежийг суралцагч байгууллага
болгон төлөвшүүлэх нэгэн хувилбар боловсруулах,

Дэвшүүлж буй таамаглал
Дээд боловсролын байгууллагын мэдлэгийн менежментийг шинэчилж , “суралцагч
байгууллага” болгон төлөвшүүлсэн нөхцөлд багшийг хөгжүүлэх ажлыг удирдах таатай
боломж бүрдэх ёстой.
Судалгааны онолын үндэслэл
Багш, түүний хөгжлийн тухай техникийн, шинжээчийн, экологийн гэсэн гурван үзэл
баримтлал байна. Дэлхий нийтийн боловсролын чиг хандлагын дагуу багш , түүний
хөгжлийн конструктивизмын онол дээр тулгуурласан экологийн үзэл баримтлалын хүрээнд
багшийн хөгжлийн асуудлыг авч үзлээ. Экологийн үзэл баримтлалын үндэс нь багшийн
хөгжил нь аяндаа явагдах үйл явц биш бөгөөд сургуулийн өдөр тутмын амьдралын
тасралтгүй суралцах явц юм. Ажиллагсад нь хүссэн үр дүндээ хүрэх чадвараа байнга
өргөжүүлдэг , шинэ санал санаачлагыг байнга дэмждэг , хүмүүс нь хамтран суралцах
чиглэлд байнга суралцаж байдаг , тогтмол өөрчлөгдөж буй орчинд байгууллагын оршин
тогтнож , хөгжих нэг чухал стратеги , удаан хугацааны турш хүмүүсийг эрч хүчтэй байлгах
байнгын үйл ажиллагаа гэсэн суралцагч байгууллагын онолын үндэс нь судалгааны ажлын
онолын үндэс болж байна.
Судлах зүйл

Бидний судлах зүйл бол дээд боловсролын байгууллагын багшийн хөгжлийн асуудал
юм.
Судалгааны объект
Багшийн хөгжлийг удирдах асуудал.
Судалгааны арга
Баримт бичиг судлах, анкет, ярилцлага, ажиглалт, харьцуулалт, математик
боловсруулалт зэрэг болно.
Судалгааны ач холбогдол
Онолын хувьд
Дээд боловсролын байгууллага дахь менежментийн шинэчлэлийг хүний
нөөцийн хөгжлийн хүрээнд судалж суралцагч байгууллагыг бий болгон хөгжүүлэх
онолын үндсийг боловсруулсан.
Арга зүйн хувьд
-

Монголын дээд боловсролын байгууллагад багшийг хөгжүүлэх ажлыг

удирдах арга замыг боловсруулсан,
Дээд боловсролын байгууллагад мэдлэгийн менежментийг төлөвшүүлэх арга зүйн
нэгэн хувилбарыг санал болгосон.
Практикийн хувьд
-

Дээд боловсролын байгууллага дахь багшийн хөгжлийн түүхэн хандлагыг олон
улсын ба үндэсний төвшинд тодорхой хэмжээгээр судалж үнэлгээ өгөхийг
оролдсон.

-

Дээд боловсролын байгууллага дахь багшийн хөгжлийн эрх зүйн орчны
төлөвшилтийн түвшинд үнэлэлт өгсөн .

-

Дээд боловсролын байгууллагад багшийн хөгжлийг удирдах арга зүйн нэгэн
хувилбарыг боловсруулж санал болгосон.

Судалгааны шинэлэг тал нь :
1. Багшийн хөгжлийн түвшинг үнэлж , түвшинг тодорхойлох оролдлого хийсэн.
2. Олон улсын болон үндэсний хэмжээнд багшийн асуудлаархи эрдэмтэд ,
судлаачдын судалгааны ажлыг харьцуулан судалж үнэлгээ хийх оролдлого хийсэн.
3.Дээд боловсролын байгууллагыг ‘‘ суралцагч байгууллага ‘‘ болгон төлөвшүүлэх
арга зүйн нэгэн хувилбарыг санал болгосон.

Судалгааны агуулга
Уг судалгааны ажил нь удиртгал, 3 бүлэг, дүгнэлт, ном зүй, хавсралтаас
бүрдэж байна.
Хэсгүүдийн тайлбар
Удиртгал. Уг сэдвийг сонгосон үндэслэл (тулгамдсан асуудал болж буй ) , судалгааны
зорилго, зорилт болон боловсруулалт хийхэд ашиглагдсан арга зүй, курсын ажлын
бүтцийн тухай бичнэ.
Онолын хэсэг.Тухайн сэдвийн онолын үндэслэл, үзэл баримтлалууд, холбогдох хууль
эрх зүйн актуудыг харьцуулан уг асуудлын мөн чанар, онцлогийн талаар судалж
тусгасан байна.
Судалгааны хэсэг.Цуглуулсан тоо баримт, мэдээ мэдээлэлд тодорхой судалгааны
аргуудыг ашиглаж хийсэн шинжилгээ судалгааны үр дүнг хүснэгт, график, схемээр
харуулж, үйл явцын учир шалтгаан, үр дагавар, уялдаа холбоо хамаарлын талаар цэгцтэй
тодорхойлж гаргасан байна. Энд сонгосон сэдвийн хүрээнд өнөөгийн байдал, хөгжлийн
зүй тогтол, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлж бичнэ.
Дүгнэлт,санал. Онолын үндэслэлтэй, практик ач холбогдлыг дүгнэж тэмдэглэхийн
зэрэгцээ цаашдын хөгжлийн чиг хандлагыг бичиж, саналаа дэвшүүлсэн байна.
Ном зүй. Курсын ажил бичихэд ашигласан ном сурах бичиг, хууль эрх зүйн акт,
сэтгүүл, судалгааны ажлууд, вэб сайт , бүтээлийã зохиогчдын нэр, хэвлэсэн он, хэвлэсэн
байгууллага гэсэн дарааллаар дугаарлан бичнэ.
Хавсралт. Курсын ажлын үндсэн агуулгыг тодруулсан туслах материалууд болох санал
асуулга, жишээ баримт, өөрийн боловсруулсан хэрэглэгдэхүүн зэрэг багтана.
Зургаа. Курсын ажлын хамгаалалт
а. Тэнхмээс тогтоосон хугацаанд багш нарын комисс курсын ажлыг хамгаалуулж
дүгнэнэ. Хамгаалтад ирээгүй болон хангалтгүй үнэлгээ авсан тохиолдолд дахин
шалгалтын журмын дагуу хамгаалж болно.
б. Курсын ажлын онол арга зүйн түвшин, тавьсан зорилгоо шийдвэрлэсэн байдал,
агуулгын уялдаа холбоо, судалгааны боловсруулалт, бичвэрийн стандарт хангасан
байдал зэргийг харгалзан үнэлж оноогоор дүгнэнэ.
в. Курсын ажлыг дүгнэх аргачлал:
Долоо. Үнэлэх журам Үүнд :
А. Удирдагч багш - 30 оноо

-

Оюутны идэвх оролцоо, судлаач байх хандлага -10 оноо
Курсын ажлыг гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт-10 оноо
Удирдагч багшийн өөрийн шалгуур-10 оноо

Б. Комисс
Тэнхимийн урьдчилсан хамгаалалт-20 оноо
Тэнхим шалгуураа тодорхойлон 20 онооны үнэлгээний задаргааг хийнэ.
Курсын ажлын хамгаалалт
Бичилт - 30 оноо
-

Онолын үндэслэл - 10 оноо
Судалгаа, мэдээлэл боловсруулалт - 10 оноо
Стандарт хангасан байдал /Бичилт, үг үсгийн алдаа, найруулга зүй/– 5 оноо
Цаашдын чиг хандлага -5 оноо
Хамгаалалт - 20 оноо

- Илтгэх чадвар, РР боловсруулалт - 10 оноо
- Асуулт /Сэдвийн хүрээнд олж авсан мэдлэг, чадварын цар хүрээ/ -10 оноо
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Удирдагч багш , оюутны хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө
Хийгдэх ажил
Хугацаа / зарим
мэргэжилд хугацаа
өөр байж болно/
Сэдвээ баталгаажуулна
IV сар
Удирдагч багш томилогдож төлөвлөгөө батлагдана
V сар
Сэдвийн агуулгыг товлож, судлах материалын жагсаалт
V сар
гаргана.
Зуны амралтаар онол судалж баримт, мэдээлэл цуглуулан VI-VIII сар
тэмдэглэл хийнэ. /КА-н 1-р шат/
Баримт мэдээлэл дээр ажиллана.
IX-X сар
Курсын ажлын бичилт хийнэ.
IX- X сар
Тэнхимийн урьдчилсан хамгаалалт /КА-н 1-р шат/
X сар
“Боломж”ОЭШБХуралд илтгэлээ хэлэлцүүлнэ
III сар
Зөвлөгөөний дагуу засвар хийж боловсронгуй болгоно.
XI-XII сар
Курсын ажлын хамгаалалт /КА-ын 2-р шат/
I сар

