
“МОНГОЛЫН БАГА БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖИЛ-100 ЖИЛ” 
ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ХӨТӨЛБӨР 
"DEVELOPMENT OF PRIMARY EDUCATION IN MONGOLIA - 100 YEARS" 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROGRAM 
 
 

2022.10.27. Пүрэв гараг. МУБИС, А-байр 300 тоот 

08.30: Хурлын бүртгэл 

09.00: Нээлтийн үйл ажиллагаа 

Нээлтийн үг: Г.Бямбацэрэн (МУБИС, Багшийн сургуулийн захирал,  
доктор /Ph.D/, дэд профессор) 

09:30: ҮНДСЭН ХУРАЛДААН 

БАГА БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БОДЛОГО, ХЭРЭГЖИЛТ, ХӨГЖИЛ, ҮР ДҮН, СУРГАЛТЫН 
ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, САЙН ТУРШЛАГА, ОРЧИН ҮЕИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА 

Чиглүүлэгч: А.Оюунтунгалаг (доктор /Ph.D/ дэд профессор)  
Д.Энхцэцэг (доктор /Ph.D/ дэд профессор) 

09.30-09.45: Бага ангийн багш бэлтгэх хөтөлбөр, түүний уламжлал, шинэчлэл  

Г.Бямбацэрэн (МУБИС, Багшийн сургуулийн захирал,  
доктор /Ph.D/, дэд профессор) 

09.45-10.00: Монголын нийгэм, эх орныхоо хөгжилд Багшийн сургуулийн гүйцэтгэсэн түүхэн 
үүрэг, гавьяа 

Ч.Цэдэнбал (МУБИС, Багшийн сургуулийн зөвлөх багш,  
доктор /Ph.D/, профессор) 

10.00-10.15: Багш боловсролын болон Багшийн сургуулийн түүхэнд холбогдох зарим эх 
сурвалж 

Ц.Дэлгэрсайхан (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, доктор /Ph.D/) 

10.15-10.30: Монголын боловсрол судлалын судлагдахууны хөгжлийн зарим асуудал 

Н.Бэгз (Академич) 

10.30-10.45: Нэг ертөнцийн ба системийн хандлагын талаарх ном зүйн тойм судалгааны үр дүн 

Б.Жадамбаа (МУБИС, Боловсролын суурь 
 судалгааны төвийн эрхлэгч, академич) 

10.45-11.00: Организация воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях 

Осадчева Светлана Анатольевна (Заместитель директора Научно-исследовательского центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС канд. эконом. наук, 

доцент) 

11.00-11.15: Цайны завсарлага 
 



11.15-11.30: Боловсролын тогтолцооны ре-инженерчлэл 
Б.Галбадрах (Singapore school of Mongolia сургуулийн захирал, 

доктор /Ph.D/,  дэд профессор) 
 
11.30-11.45: Бага ангийн сурагчдын хичээл таслалт, сурлагын хоцрогдлын нөхцөл байдал  

Д.Мөнхжаргал (МУБИС, БоСС-ийн захирал, доктор /Ph.D/, профессор/ 
 
11.45-12.00: Activities of the Psychological Counseling Room at Nagoya University and Attempts 
in Mongolia 

Nomura Kenji (Ph.D), Nagoya University 
 Yokoyama Kana(Ph.D), Nagoya University 
Nagata Masako (Ph.D), Nagoya University 

 
12.00-12.15: Откройте для себя Московскую область: ключевые проекты в сфере 
благоустройства, культуры и образования  

Яковлева Элина Николаевна (Проректор по научной и инновационной деятельности ГОУ ВО МО 
"Государственный гуманитарно-технологический университет", канд. фил. наук, доцент) 

12.15-12.30: Тэгш хамруулах боловсролын бодлого ба хэрэгжилт (Inclusive Education Policies 
and Implementation) 

   Д.Одгэрэл (МУБИС,Багшийн сургуулийн багш,  
доктор /Ph.D/, дэд профессор) 

12.30-12.45: Организация научно-исследовательской работы студентов магистрантуры 
профиля “воспитательная детельность в образовательной организаций 

Федотова Е.Л. (д-р пед. Наук) профессор  
Никитина Е.А. (канд. пед.наук, доцент) 

12.45-13.15: Хэлэлцүүлэг 

13.15-14.00: Завсарлага 

14.00: I САЛБАР ХУРАЛДААН Багшийн сургуулийн урлаг зал 314 тоот 

СУРГУУЛИЙН БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШИЛ, СУДЛАЛ, ТЭГШ ХАМРУУЛАХ, 
ЧАНАРТАЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БОЛОВСРОЛЫН АСУУДАЛ, БАГА АНГИЙН БАГШИЙН ТАСРАЛТГҮЙ 
ХӨГЖИЛ 

Чиглүүлэгч: Г.Бямбатогтох (доктор /Ph.D/)  
Т.Энхтуяа (доктор /Ph.D/)  

  
14.00-14.10: Бага боловсролын бодлогын хэрэгжилтэд хэрэглэгчийн үнэлгээ хийсэн 
судалгааны үр дүнгээс (Бага боловсролын зүүн бүсийн жишээн дээр) 

Д.Мандах (МУБИС, Моноцүкүри төвийн эрхлэгч, доктор /Ph.D/) 
 Б.Оюунцэцэг (МУБИС, Багшийн сургуулийн зөвлөх багш,   

доктор /Ph.D/, дэд профессор) 
Г.Бямбацэрэн (МУБИС, Багшийн сургуулийн захирал,  

доктор /Ph.D/, дэд профессор) 
Ц.Одончимэг (МУБИС, БоСС-ийн докторант) 

14.10-14.20: Сурагчдын сургуульд дасан зохицолт ба сурах сэдэл 
М.Хишиг-Ундрах (МУБИС, БоСС-ийн багш, доктор /Ph.D/ дэд профессор)  

А.Баярхүү (МУБИС, БоСС-ийн докторант)  



 
14.20-14.30: Багшийн мэргэжлийн стандартын олон улсын туршлага 

Д.Амартүвшин (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш,  
доктор /Ph.D/) 

 
14.30-14.40: Сурагчдын авьяас, бүтээлч үйл ажиллагааны хөгжлийг дэмжих, хичээлээс 
гадуурх сургалтын үйл ажиллагааны арга зүйн асуудалд  

Д.Баяраа (Үй цай сургуулийн захирал)  
Д.Цэцэгмаа (Үй цай сургуулийн багш) 

Н.Наранжаргал (Үй цай сургуулийн багш) 
 
14.40-14.50: Бага ангийн сурагчдын гэрийн даалгаврын ачаалалд хийсэн шинжилгээ (6-7 
настай сурагчдын жишээн дээр) 

Б.Оюунцэцэг (МУБИС, Багшийн сургуулийн зөвлөх багш,   
доктор /Ph.D/, дэд профессор) 

Д.Энхцэцэг (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, 
доктор /Ph.D/, дэд профессор)  

Э.Октябрьжаргал (МУБИС, БоСС-ийн багш, доктор /Ph.D/) 
Л.Уртнасан (НБГ-ын Бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн) 

 
14.50-15.00: Цайны завсарлага 
15.10-15.20: Монголын бага боловсролд өгүүлбэртэй бодлогын гүйцэтгэсэн үүрэг 

Р.Магсар (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш,  
доктор /Ph.D/, дэд профессор)  

Д.Амартүвшин (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, доктор /Ph.D/) 

15.20-15.30: Цахим сургалтын үеийн бага боловсролын математикийн хичээлийн агуулгын 
хоцрогдлыг илрүүлэх судалгаа 

Б.Эрдэнэчимэг (Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн) 
А.Гантуул (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, доктор /Ph.D/) 

Д.Ганчимэг (Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн) 
 
15.30-15.40: Оюутан өөрийн зохицуулалттай бие даан суралцах чадвар, хандлагыг судалсан 
судалгааны ажлын үр дүнгээс 

Н. Цогзолмаа (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш,  
доктор /Ph.D/, дэд профессор)  

15.40-15.50: Бага ангийн сургалтад хэрэглэх шинэлэг арга зүй (Вэб суурьтай) 
Р.Бигэрмаа (ШУТИС, Гадаад хэлний сургуулийн багш, доктор /Ph.D/) 

 
15.50-16.00: Шагайн тоолол арга зүй, технологи 

Б.Алтанцэцэг (Дархан-Уул аймгийн 19-р сургуулийн 
Бага боловсролын багш) 

 
16.00-16.30: Хэлэлцүүлэг 
 
 

14.00: II САЛБАР ХУРАЛДААН. Багшийн сургуулийн өргөтгөл 304 тоот 

XXI ЗУУНЫ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖМИЙН БОЛОВСРОЛ, АСУУДАЛ БА ШИЙДЭЛ   

Чиглүүлэгч: Ч.Отгонбаяр (доктор /Ph.D/) 
Б.Булган (доктор /Ph.D/) 



 

14.00-14.10: XXI зууны хүүхдийн хөгжмийн боловсрол, асуудал ба шийдэл 

Л.Эрдэнэчимэг (доктор /Sc.D/, профессор) 

 
14.10-14.20: Бага ангийн багш бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн хөгжим заах арга зүй хичээлийн 
хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээний үр дүн 

Х.Энхжаргал (Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, СХҮСБСС) 
У.Мягмаржав (Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн, СХҮСБСС) 

 

14.20-14.30: Дуу хөгжмийн багш бэлтгэх сургалтын түүхэн хөгжил 
Х.Бүдхүү (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, доктор /Ph.D/)  

Ч.Отгонбаяр (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, доктор /Ph.D/)  
 
14.30-14.40: Хөгжмийн нот бичиг зааж ирсэн түүхэн туршлага ба ойрх цагийн төлөвийн тухай 

Б.Батжаргал (доктор /Ph.D/, профессор) 

14.40-14.50: Монгол хээ угалзыг арга билгийн ухаанаар тайлбарлах нь  

Д.Цэдэн-Иш (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, 
 доктор /Ph.D/, дэд профессор) 

 

14.50-15.10: Цайны завсарлага 
 
15:10-15.20: Багшийн сургууль-Соёл урлагийн уламжлал, шинэчлэл 

Н.Долгорсүрэн (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, доктор /Ph.D/) 

 

15.20-15.30: Бага боловсролын дүрслэх урлаг, технологи дидактик сургалтын үүсэл хөгжилд 
хийсэн судалгаа 

З.Баярмагнай (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, 
 доктор /Ph.D/, дэд профессор) 

Э.Батчимэг (МУБИС, ДУТС-ийн багш) 
А.Нэргүй (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш) 

 

15.30-15.40: Хөгжмийн багш бэлтгэх их, дээд сургуулиудын төлөвлөгөөнд хийсэн харьцуулсан 
судалгаа 

Г.Заяабат (МУБИС, СӨБС-ийн багш, доктор /Ph.D/),  
Л.Ганзам (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш) 

 

15.40-15.50: Боловсролын тогтолцооны тэгш байдал, түүнийг бэхжүүлэх арга зам 

Х.Сансармаа  (Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар) 

15.50-16.30: Хэлэлцүүлэг 

16:30: Хаалтын үйл ажиллагаа 

Хаалтын үг: Д.Наранцэцэг (МУБИС, Багшийн сургуулийн ХА-ы дарга,  
доктор /Ph.D/, профессор) 



 

 

 

ПОСТЕР ИЛТГЭЛ 

Суралцагчдын түгээмэл алддаг зөв бичих дүрмийн болон найруулгын алдаа түүнд хийсэн 
ажиглалт 

П.Жаргалсайхан (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш) 
 

Суралцагчдын зөв бичих дүрмийн мэдлэг, чадварыг илрүүлэх шалгуур боловсруулан 
туршсан үр дүн 

Н.Даваасүрэн (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, доктор /Ph.D/) 
 

Хүүхдийн төлөвшил, хөгжилд монгол ардын аман зохиолын гүйцэтгэх нөлөө 
А.Элбэгжаргал (Г.В.Плехановын нэрэмжит Оросын Эдийн Засгийн Их Сургуулийн 

Улаанбаатар дахь салбар сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын багш) 
 

Бага боловсролын монгол хэлний  сургалтын агуулга, арга зүйн хөгжил 
Д.Ганболд (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш, доктор /Ph.D/) 

 
Сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээний хөгжил-тэдний гэр бүлийнхний дэмжлэгийн хамаарлыг 
тодруулсан нь  (18-р сургуулийн 3а ангийн сурагчдын жишээн дээр) 

А.Нэргүй (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш) 
Ч.Нямсүрэн (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш) 

 
 

СӨБ, Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр дэх Дүрслэх урлагийн 
сургалтын агуулгын залгамж чанарт хийсэн дүн шинжилгээ 

О.Болор (МУБИС, СӨБС-ийн багш, доктор /Ph.D/) 
 Э.Батчимэг (МУБИС, ДУТС-ийн багш) 

 
Бага ангийн сурагчдын байгалийн ухааны хичээлд хандах хандлагын судалгаа 

С.Батхуяг (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш) 
Б.Баярчимэг (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш) 
Ш.Дауренбек (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш) 

 
Бага боловсролын Байгалийн шинжлэлийн сурах бичиг, гарын авлагуудад хийсэн шинжилгээ 
 

Ш.Дауренбек (МУБИС, Багшийн сургуулийн багш) 
Ц.Содов (доктор /Sc.D/, профессор) 

 

Монгол улсын суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл (Уран зохиолын 
хичээлийн жишээн дээр 2012-2020) 

Б.Чойгийжанцан 








