
 “ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТАД АШИГЛАЖ БУЙ НОМ,  

СУРАХ БИЧГИЙН ЧАНАР, АШИГЛАЛТ, ХҮРТЭЭМЖ”  

СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН 

 

 Их сургуулийн захирлын 2015 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/203 дугаар 

тушаалаар баталсан удирдамжийн дагуу ажлын хэсгийн ахлагчаар доктор (Ph.D), цагдаагийн 

хурандаа О.Зоригт, нарийн бичгийн даргаар доктор (Ph.D), цагдаагийн хошууч С.Гантулга, 

гишүүдээр доктор (Ph.D), цагдаагийн дэд хурандаа Ж.Мөнхболд, доктор (Ph.D), цагдаагийн 

хурандаа О.Цэцэгмаа, доктор (Ph.D), хурандаа Б.Алтангэрэл, хурандаа Ё.Хадхүү, онцгой 

байдлын хурандаа Б.Машбат, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Пүрэвсайхан, цагдаагийн хошууч 

Б.Лхагвасүрэн, цагдаагийн ахмад Б.Ууганбаяр, цагдаагийн хошууч Ц.Мөнхзул нар ажиллаж, 

“Хууль сахиулахын их сургуулийн бүх шатны сургалтад ашиглаж буй ном, сурах бичгийн 

чанар, ашиглалт, хүртээмж, захиалгаар боловсруулах болон номын санд баяжилт хийх оюуны 

бүтээлийг тодорхойлох” судалгааг 2015оны 11 дүгээр сарын 10-аас 12 дугаар сарын 15-ны 

өдрийг хүртэлх хугацаанд хийв. 

 Судалгааг Их сургуулийн мэргэжлийн боловсрол, бакалавр, магистр, докторын 

сургалтын түвшин бүрээр Их сургуулийн хэмжээнд хэрэгжиж буй 31 сургалтын хөтөлбөрт 

тусгагдсан 1131 /давхардсан тоогоор/ хичээлд ашиглаж буй ном, сурах бичгийн тоо, 

ашиглалт, хүртээмж, чанар гэсэн үзүүлэлтээр судалгааны харьцуулах, задлан шинжлэх, 

бүлэглэх, нэгтгэн дүгнэх, баримт бичиг судлах, түүвэрлэх, статистикийн мэдээлэл ашиглах 

зэрэг аргаар судалж, дүн шинжилгээ хийлээ. 

 Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа бүрэлдэхүүн сургуулиуд болон хөтөлбөрийг 

түвшингээр үзүүлбэл: 

  
Их сургууль хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй сургалтын хөтөлбөрийг графикаар үзүүлбэл: 

 
 Их сургуулийн сургалтад заагдаж буй хичээлийн тоог мэргэжлийн боловсролын болон 

бакалавр, магистр, докторын сургалтын түвшингээр үзүүлбэл: 



 
Үүнээс, Их сургуулийн мэргэжлийн боловсролын, бакалавр, магистр, докторын 

сургалтад заагдаж буй 1131 төрлийн хичээлийн 670 буюу 59% нь сургалтын төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан хичээлийн стандартын агуулгыг бүрэн багтаасан үндсэн сурах бичиггүй.  

Үндсэн сурах бичигтэй 461 төрлийн хичээлийн 193 буюу 41.8% нь үндсэн сурах 

бичгийн хүрэлцээ хангалтгүй байна. 

Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

хичээлийн стандартын агуулгыг бүрэн багтаасан 

үндсэн сурах бичиг нь боловсролын чанарын 

шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, сургалтын технологийн 

зорилго (оюуны чадавхтай, ажил үүргээ 

гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэдлэг, дадал, чадвар 

эзэмшсэн)-ыг хангах, захиалагч байгууллагын 

шаардлага хангасан албан хаагч бэлтгэхэд 

нөлөөлөх 3 хүчин зүйлийн нэг юм.  

Эндээс үзэхэд, манай сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд тулгамдсан, 

нэн даруй шийдвэрлэсэн зохих асуудал бол үндсэн сурах бичгийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх явдал болох нь харагдаж байна. 

 Сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлийн стандартын агуулгыг бүрэн багтаасан 

үндсэн сурах бичгийн хүртээмжийг түвшингээр үзүүлбэл: 

 
 

1. Хууль сахиулахын удирдлагын академи 

Тус академи  5 сургалтын хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 

байгуулагдаад удаагүй, өмнө нь “Стратеги-тактик, удирдлага”-ын чиглэлээр дотооддоо 

удирдах ажилтан бэлтгэж байсан туршлагагүй тул сургалт явуулахад ашиглах үндсэн сурах 

бичиг, гарын авлага байхгүй байна. 

Тус академийн хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөр тус бүрээр үндсэн сурах бичгийн 

хүртээмжийн байдлыг графикаар үзүүлбэл: 



  

  

 
Эндээс үзэхэд, тус академийн зааж буй 162 хичээлийн 141 буюу 87% нь 

сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлийн стандартын агуулгыг бүрэн 

багтаасан үндсэн сурах бичиггүй байна. 

2016 онд Хууль сахиулахын удирдлагын академийн профессор багш нар мэргэжилтэн 

бэлтгэх хэрэгцээ, шаардлагыг үндэслэн сургалт явуулж буй сургалтын хөтөлбөр тус бүрээр 

дараах үндсэн сурах бичиг, гарын авлага бичих, орчуулахаар төлөвлөжээ. Үүнд: 

 “Хууль сахиулах удирдлага” сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд профессор, доктор (Ph.D), 

дэд профессор, цагдаагийн хурандаа О.Цэцэгмаа “Хууль сахиулах удирдлага” үндсэн 

сурах бичиг; 

 “Цагдаагийн стратеги-тактик удирдлага” сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд ахлах багш, 

цагдаагийн хурандаа О.Зоригоо “Цагдаагийн байгууллагын тагнах үйл ажиллагааны 

удирдлага”, “Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааны 

удирдлага” үндсэн сурах бичиг, дэд профессор, цагдаагийн хурандаа Д.Мөнхбаяр 

“Цагдаагийн байгууллагын нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 

байдлыг хангах үйл ажиллагааны удирдлага”, “Цагдаагийн байгууллагын удирдлага” 

үндсэн сурах бичиг, профессор, доктор (Ph.D), цагдаагийн хурандаа Б.Одбаатар 

“Онцгой нөхцөл байдлын үед цагдаагийн байгууллагын гүйцэтгэх үйл ажиллагааны 

удирдлага” үндсэн сурах бичиг; 

 “Хил хамгаалалтын стратеги-тактик, удирдлага” сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд дэд 

хурандаа Я.Ариунболд “Хил хамгаалалтын оператив урлаг”, “Монгол-Хятад хүмүүсийн 

зан харилцааны онцлог” гарын авлага, доктор (Ph.D), профессор Ц.Ганболд “Хилийн 

стратеги” гарын авлага; 



 “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл стратеги-тактик, удирдлага” сургалтын хөтөлбөрийн 

хүрээнд хурандаа Г.Эрдэмээ “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн бодлого, стратеги” 

үндсэн сурах бичиг, “Гадаад орнуудын хорих байгууллагын үүсэл, хөгжил” гарын 

авлага бичих, В.И.Маршев “Удирдахуйн сэтгэлгээний түүх” бүтээлийг орчуулах- зэрэг 

болно. 

 

2. Ахисан шатны боловсролын сургууль 

Тус сургууль магистрын сургалтын 4, докторын сургалтын 3 хөтөлбөрөөр сургалтын 

үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд магистр, докторын сургалтын төлөвлөгөө удаа дараа 

шинэчлэгдсэн, шинэ мэргэжлийн чиглэлээр сургалт явуулж эхэлсэн, докторын сургалт явуулж 

эхлээд төдийлөн удаагүй зэргээс шалтгаалан магистр, докторын сургалтын төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан зарим хичээлийн үндсэн сурах бичиг, багшлах бүрэлдэхүүн дутмаг байна. 

Ахисан шатны боловсролын сургуулийн хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөр тус бүрээр 

үндсэн сурах бичгийн хүртээмжийн байдлыг графикаар үзүүлбэл: 

   

  

  

Тус сургууль шинээр нээхээр төлөвлөж буй “Мэдээллийн аюулгүй байдал”, “Эдийн 

засгийн аюулгүй байдал” магистрын сургалтын хөтөлбөрөөр сургалтад явуулахад 

шаардлагатай 106 сурах бичгийг орос, англи хэлнээс ойрын хугацаанд орчуулах, үүнээс 2016 

онд магистр, докторын сургалтад нэн шаардлагатай 6 үндсэн сурах бичиг, 4 гарын 

авлага орчуулахаар төлөвлөжээ: 

 Гэмт явдал судлал үндсэн сурах бичиг; 

 Гамшиг судлал үндсэн сурах бичиг; 

 Хил судлал үндсэн сурах бичиг; 

 Мэдээллийн аюулгүй байдал судлал үндсэн сурах бичиг; 



 Эдийн засгийн аюулгүй байдал судлал үндсэн сурах бичиг; 

 Шинжлэн магадлахуй судлал үндсэн сурах бичиг. 

 

3. Цагдаагийн сургууль 

Тус сургууль “Цагдаа-хууль сахиулах ажил”, “Шүүх шинжилгээ-хууль сахиулах ажил”, 

“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, “Олон улсын эрх зүй” гэсэн 4 сургалтын хөтөлбөрөөр 

сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг.  

Цагдаагийн сургуулийн хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөр тус бүрээр үндсэн сурах 

бичгийн хүртээмжийн байдлыг графикаар үзүүлбэл: 

  

  
Цагдаагийн сургуулийн профессор багш нар сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан 

хичээлээр дараах үндсэн сурах бичиг бичих, гадаад хэлээр бичигдсэн бүтээлийг 

орчуулах ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байна. Үүнд:  

 

Нэг.”Цагдаа-хууль сахиулах ажил” сургалтын хөтөлбөр: 

 “Эрүүгийн эрх зүй” үндсэн сурах бичиг /2015 оны Эрүүгийн хуулийн агуулга, үзэл 

баримтлалыг тусгасан/; 

 “Криминологи” үндсэн сурах бичиг; 

 “Гэмт хэргийн зүйлчлэлийн онол” үндсэн сурах бичиг; 

 “Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй ерөнхий, тусгай анги” үндсэн сурах бичиг /Эрх зүйн 

шинэчлэлийн хүрээнд боловсруулагдаж УИХ-д өргөн баригдаад буй Эрүүгийн хэрэг 

шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн төсөлтэй уялдуулан агуулгыг тодорхойлох/; 

 “Криминалистикийн арга зүй”үндсэн сурах бичиг; 

 “Криминалистикийн тактик зүй” үндсэн сурах бичиг; 

 “Тагнах үйл ажиллагааны эрх зүй” сурах бичиг; 

 “Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар илрүүлэх арга зүй” сурах бичиг; 

 “Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй эрүүгийн тагнуулаар тэмцэх ажиллагаа” сурах бичиг; 

 “Нийтийн хэв журам сахиулах үйл ажиллагаа; 

 “Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа”; 

 “Эрэн сурвалжлах ажил”; 

 “Тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагаа”; 

 “Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл ажиллагаа”; 

 “Хүний эрх ба хууль сахиулах ажил”; 



  “Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем” үндсэн сурах бичиг; 

 “Цагдаагийн мэдээлэл зүй” үндсэн сурах бичиг. 

 

Хоёр.”Шүүх шинжилгээ-хууль сахиулах” ажил сургалтын хөтөлбөр: 

 “Шинжлэн магадлахуйн онол” үндсэн сурах бичиг; 

 “Криминалистикийн бүртгэл” үндсэн сурах бичиг /цахим болон автомат систем, орчин 

үеийн чиг хандлагад нийцүүлэх/; 

 “Бичиг судлалын шинжилгээ” үндсэн сурах бичиг; 

 “Хүний дүр, төрх судлалын шинжилгээ” сурах бичиг, гарын авлага; 

 “Шүүх нягтлан бодох бүртгэл” үндсэн сурах бичиг; 

 “Криминалистикийн гэрэл зураг” /дижитал гэрэл зураг/; 

 “Галт зэвсэг судлалын шинжилгээ”; 

 “Механоскоп шинжилгээ” үндсэн сурах бичиг.  

 

Гурав.”Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал” сургалтын хөтөлбөр: 

 “Зам тээврийн ослыг шалгах, урьдчилан сэргийлэх”; 

 “Авто тээврийн хэрэгслийг эрэн сурвалжлах”; 

 “Замын хөдөлгөөнд хяналт тавих”; 

 “Замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах техник хэрэгсэл”; 

 “Замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулж удирдах”. 

 

Дөрөв.”Олон улсын эрх зүй” сургалтын хөтөлбөр 

 “Англи хэл” /Legal English/; 

 “2 дугаар гадаад хэл” I-IV; 

 “Гадаад орнуудын төр, эрх зүйн үндэс”; 

 “Олон улсын түгээмэл эрх зүй”; 

 “Олон улсын тусгай эрх зүй”; 

 “Олон улсын аюулгүй байдлын эрх зүй”; 

 “Олон улсын гэрээний эрх зүй”; 

 “Олон улсын гадаад харилцааны эрх зүй”; 

 “Харьцуулсан эрх зүй”. 

Криминалистикийн тулгуур ойлголт, тогтолцоо, хэсэгчилсэн онолын монгол 

хэл дээр бичигдсэн хэд хэдэн дорвитой бүтээл, ОХУ-ын эрдэмтдийн бүтээл нь энэ 

чиглэлийн хичээлийг заах суурь болж байна. Харин бичгийн, хүний дүр төрх, галт 

зэвсгийн зэрэг шинжилгээний тодорхой төрлөөр дагнан бичсэн бүтээл цөөн байна.  

 

4. Хилийн сургууль 

Тус сургууль “Хилийн алба” сургалтын хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. 

 

2016 онд Хилийн сургуулийн багш нар ахмад 

эрдэмтэдтэй хамтран “Хилийн манаа”, “Хилийн 

харуулын алба” үндсэн сурах бичиг бичихээр 

төлөвлөсөн бөгөөд үргэлжлүүлэн сургалтын үйл 

ажиллагаанд шаардлагатай дор дурдсан хичээлийн 

үндсэн сурах бичиг бичих шаардлагатай байна. Үүнд: 

 Хилийн алба 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

 Хил хамгаалалтын тактик 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

 Хилийн төлөөлөгчийн алба; 



 Албаны бэлтгэл сургалт; 

 Хилийн цэргийн штабуудын алба; 

 Улсын хилийн инженер техникийн алба; 

 Хил хамгаалах байгууллагын холбоо, хангалт; 

 Хил хамгаалалтын техник хэрэгсэл; 

 Техникийн шугам зураг; 

 Инженерийн зураг төсөв; 

 Инженерийн геодези; 

 Инженерийн сэтгэл зүй; 

 Материал судлал; 

 Мэдээлэл, соёл сурталчилгааны ажил; 

 Цэргийн сэтгэл судлал; 

 Ерөнхий цэргийн тактик хичээлийн үндсэн сурах бичиг-зэрэг болно. 

Мөн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй “Цэргийн эдийн засаг-Ар тал”, “Цэргийн 

сэтгэл судлал” хичээлийн хөтөлбөрт тусгагдсан хичээлүүдийн үндсэн сурах бичиг 

бичих ажлыг төлөвлөж, шуурхай зохион байгуулах нь зүйтэй. 

 

5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль 

Тус сургууль “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл-хууль сахиулах ажил” сургалтын 

хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөрт 

тусгагдсан хичээлүүдийн үндсэн сурах бичгийн хүртээмжийн байдлыг графикаар үзүүлбэл: 

 
Сургалтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай дор дурдсан хичээлийн үндсэн сурах бичиг 

бичих, орчуулах ажлыг зохион байгуулах: 

 “Иргэн, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй” сурах бичиг; 

 Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа; 

 Баривчлах, цагдан хорих шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа; 

 “Хорих байгууллагад явуулах гүйцэтгэх ажил-1, 2, 3” хичээлийн үндсэн сурах бичиг; 

 Хорих байгууллагын дүн бүртгэл, судалгаа; 

 “Хорих байгууллагын аюулгүй байдал, харуул хамгаалалт” сурах бичиг; 

 “Хорих байгууллага дахь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа” сурах бичиг; 

 “Баривчлах, цагдан хорих шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа” сурах бичиг; 

 “Хорих байгууллага дахь нийгмийн ажил” сурах бичиг; 

 “Ялтны хөдөлмөр зохицуулалт” сурах бичиг-зэрэг болно. 

Судалгаанаас үзэхэд, сургалтын хөтөлбөрийн зарим мэргэжлийн суурь болон 

мэргэжлийн хичээлүүдийн үндсэн сурах бичиг байхгүй, хүрэлцээ хангалтгүй байна. 

Хорих байгууллагад явуулах гүйцэтгэх ажил цагдаагийн байгууллагын гүйцэтгэх 

ажлаас, хорих байгууллага дахь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлаас, нийгмийн ажлын нэг төрөл болох хорих байгууллага дахь 

нийгмийн ажил өвөрмөц онцлогтой тул гүйцэтгэх ажил, криминологи, нийгмийн ажлын 



нийтлэг сурах бичгээр хорих байгууллага дахь гүйцэтгэх ажил, нийгмийн ажил, гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах талаар сургалт явуулах нь учир дутагдалтай. 

Иймд эдгээр хичээлийн үндсэн сурах бичиг бичих, орчуулах нь зүйтэй. 

 

6. Онцгой байдлын сургууль 

Тус сургууль “Онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба” сургалтын хөтөлбөрөөр 

сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг.  

Сургалтын хөтөлбөрт заагдсан 74 хичээлээс гал 

унтраах арга зүй, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх 

ажил, галын техникийн шинжилгээ зэрэг мэргэжлийн 

суурь болон мэргэжлийн 29 хичээлийн үндсэн сурах 

бичиг байхгүй учраас сургалт багшийн мэргэжлийн ур 

чадварт тулгуурлан, зөвхөн танхим, дадлагын 

сургалтаар явагдаж байна.  

 

Тус сургууль дор дурдсан хичээлийн үндсэн сурах бичиг бичих, орчуулах 

ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байна. Үүнд: 

 Гал унтраах онолын арга зүйн үндэс; 

 Гал унтраах удирдлагын тогтолцоо; 

 Галын техникийн шинжилгээ; 

 Хорт хий утаанаас хамгаалах багны ажиллагаа; 

 Барилгын материал, хийц бүтээцийн галын аюулгүйн үндэс; 

 Объектын галын аюулгүй байдлын үндэс; 

 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн галын аюулгүй байдлын үндэс; 

 Галын усан хангамж; 

 Галын автомамик; 

 Онцгой байдлын ар тал, техникийн хангалт; 

 Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлтийн үндэс; 

 Гамшгаас хамгаалах сургалт, бэлтгэл; 

 Гамшгийн менежментийн үндэс, эрсдлийн удирдлага; 

 Цацраг идэвхит болон химийн хорт бодисоос хамгаалах арга зүй; 

 Гамшгаас хамгаалах нөөцийн удирдлагын үндэс; 

 Аврах тусгай зориулалтын болон хамгаалах хэрэгслийн ашиглалт; 

 Гамшгаас хамгаалах олон улсын хамтын ажиллагаа, хүмүүнлэгийн тусламж; 

 Хүн малын гоц халдварт өвчний талаар ерөнхий ойлголт, хор уршгийг арилгах арга 

хэмжээ; 

 Төрөл бүрийн объектод гал унтраах арга зүй; 

 Онцгой байдлын үеийн техник арга зүй; 

 Онц чухал болон галын аюултай объект, барилга байгууламжийн галын аюулгүй 

байдлын үндэс; 

 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион байгуулалт; 

 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлын үндэс; 

 Тусгай бэлтгэл-зэрэг болно. 

2016 онд тус сургууль сургалтад нэн шаардлагатай орос хэлээр бичигдсэн 11 сурах 

бичиг, гарын авлагыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшиг судлалын хүрээлэн, Батлан 

хамгаалах Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, ахмад эрдэмтэдтэй хамтран орчуулахаар 

төлөвлөсөн байна. Тухайлбал, 



 Тэнхимийн эрхлэгч, онцгой байдлын хурандаа О.МашбатВ.Н.Черкасов.Пожарная 

профилактика электроустановок.Москва.1978; 

 Гамшиг судлалын профессорын судалгааны багийн судлаач, онцгой байдлын бэлтгэл 

хурандаа Ж.Ганбаатар А.И.Попов.Пожарно-техническая экспертиза. Москва.2005, 

А.А.Навацкий.Производственная и пожарная автоматика Москва.2005; 

 Ахлах багш, онцгой байдлын хурандаа Д.Эрдэнэбилэг Я.С.Повзик.Пожарная тактика. 

Москва.2000; 

 Бэлтгэл онцгой байдлын хурандаа Бямбацогт Б.В.Грушевский.Пожарная профилактика 

в стоительстве. Москва.1990; 

 Бэлтгэл онцгой байдлын хурандаа С.Баатарсүрэн М.В.Алексеев. Пожарная 

профилактика технологических процессов производств. Москва.1986; 

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын ажилтан Ж.Амарсанаа, Х.Мягмаржав 

В.В.Волгин.Склад; М.А.Николаева.Теоретические основы товароведения и экспертиз 

товаров; 

 Д.Цэрэндорж, Х.Мягмаржав С.В.Пономарев.Метрология стандартизация сертификация; 

 Батлан хамгаалахын Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн судлаач, доктор Паламдорж 

Справочник спасателя: Книга 6:Спасательные работы по ликвидации последствий 

химического заражения.ВНИИ ГОЧС.Москва.1995; 

 Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн судлаач, доктор, 

онцгой байдлын дэд хурандаа н.Хүрэлсүх С.С.Чеботараев, А.Г.Семеренко.Тыловое 

обеспечение.Учебние пособие 2001. 

Мөн тэнхимийн эрхлэгч, онцгой байдлын хурандаа Б.Машбат “Цахилгаан тоног 

төхөөрөмжийн галын аюулгүй байдлын үндэс” хичээлийн, багш, онцгой байдлын дэслэгч 

Ж.Серикжан “Аврах тусгай зориулалтын болон хамгаалах хэрэгслийн ашиглалт” хичээлийн 

үндсэн сурах бичгийг бичихээр төлөвлөжээ. 

 

7. Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургууль 

 

Тус сургууль “Эрх зүйч” сургалтын 

хөтөлбөрөөр сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг.Эрх 

зүй, нийгмийн ухааны сургуулийн зааж буй 

хичээлүүд бусад сургуулиудтай харьцуулахад ном, 

сурах бичгийн хүрэлцээ хангалттай түвшинд байна. 

Энэ нь тус сургууль бусад бүрэлдэхүүн сургуулиуд 

шиг “хязгаарлагдмал” хүрээнд сургалтын үйл 

ажиллагаа явуулдаггүй онцлогоос шалтгаалж байна. 

 

8. Ахлагчийн сургууль 

Тус сургууль цагдаагийн албаны сургалтыг 3, хил хамгаалах албаны сургалтыг 1, 

шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны сургалтыг 1, онцгой байдлын албаны сургалтыг 3, 

офицерийн дамжаа, гэрээт харуул хамгаалалтын албаны ажилтан 1, хэргийн газрын үзлэгийн 

мэргэжилтэн 1, нийт 11 мэргэжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрөөр сургалтын үйл 

ажиллагаа явуулдаг. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын захиалгаар цагдаа, цагдаа-замын хөдөлгөөний 

зохицуулагч, цагдаа-жолооч, Хил хамгаалах ерөнхий газрын захиалгаар хилийн харуулын 

дарга, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын захиалгаар харуул хамгаалалтын албаны 

ажилтан, Онцгой байдлын ерөнхий газрын захиалгаар аврагч-гал сөнөөгч, аврах гал унтраах 

автомашины жолооч, холбооны бага мэргэжилтэн, , хамгаалалтын албадын захиалгаар гэрээт 



харуул хамгаалалтын ажилтан тус тус бэлтгэж, хэргийн газрын үзлэгийн мэргэжилтэн 

бэлтгэхээр ажиллаж байна. 

Ахлагчийн сургуулийн хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөр тус бүрээр үндсэн сурах 

бичгийн хүртээмжийн байдлыг графикаар үзүүлбэл: 

   

  

   

   
Эндээс үзэхэд, тус сургуулийн зааж буй 183 хичээлийн 88 буюу 48% нь 

сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан хичээлийн стандартын агуулгыг бүрэн 

багтаасан үндсэн сурах бичиггүй байна. Тухайлбал, “Аврагч-гал сөнөөгч” бэлтгэх 

сургалтын хөтөлбөрт заагдсан “Гал унтраах арга зүй” хичээлийн үндсэн сурах бичиг, гарын 

авлага, “Холбооны бага мэргэжилтэн-гал сөнөөгч” бэлтгэхэд холбооны техник хэрэгсэлтэй 

холбоотой ном огт байхгүй байна.  

Тус сургууль мэргэжлийн боловсролын сургалтын төрөл бүрээр 

шаардлагатай /гал унтраах арга зүй, холбооны техник хэрэгслийн талаарх/ сурах 

бичгийг ерөнхий агуулгатай, хялбаршуулсан байдлаар бичих нь хэрэгтэй байна. 

 

  



ДҮГНЭЛТ 

 

Их сургуулийн номын сан 42653 ширхэг номтой /суралцагчийн тоонд харьцуулахад нэг 

суралцагчид 14.2 ширхэг ном ногдоно/ гэсэн өндөр үзүүлэлттэй боловч суралцагчдын байнга 

авч уншдаг, эрэлттэй үндсэн сурах бичиг, гарын авлага цөөн, тухайлбал, судалгааны арга 

зүйн 6 төрлийн 63 ширхэг, социологийн 45 төрлийн 112 ширхэг, үндэсний аюулгүй байдал, 

геополитикийн 22 төрлийн 167, шүүх сэтгэц гэм судлал, шүүх эмнэлгийн 12 төрлийн 231, эрх 

зүйн философийн 9 төрлийн 257, мэдээллийн технологи, мэдээллийн системийн 58 төрлийн 

286, илтгэх, мэтгэлцэх урлагийн 17 төрлийн 341, гадаад хэлний 83 төрлийн 521, захиргааны 

эрх зүй, захиргааны процессын эрх зүйн 48 төрлийн 606, удирдлага, менежментийн 

холбогдолтой 128 төрлийн 609, олон улсын эрх зүй, харьцуулсан эрх зүйн 46 төрлийн 953 

ширхэг номтой /нэг суралцагчид 0.02-0.3 ширхэг ном ногдоно/ буюу нэг суралцагчид ногдох 

номын тоо улсын дундажаас /5/ доогуур байна.  

 Номын сангийн нийт номын 34166 ширхэг 80.2% нь 2010 оноос өмнө бичигдсэн тул 

суралцагсдын хэрэгцээ, шаардлагыг бүрэн хангахгүйн улмаас нийт номын зөвхөн 20 орчим 

хувь нь тогтмол ашиглагдаж байна.  

 Нийт номын 16.7 хувийг Монголын түүх, ёс заншил /2737/, эдийн засгийн ухаан /1566/, 

улс төр судлал /1488/, философи, гүн ухаан /1363/ гэсэн зөвхөн 5 хичээлийн 7154 ширхэг 

ном эзэлж, шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй, аюулгүй байдал судлал, төрийн болон хууль 

сахиулах удирдлага, стратеги-тактик, криминологи, гэмт хэрэг илрүүлэх арга зүй, 

криминалистик, хил хамгаалах арга зүй, иргэн, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх эрх зүй, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа, шүүхийн гал түймэртэй 

тэмцэх арга зүйн мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлийн ном, сурах бичгийн эзлэх 

хувь бага байна. 

 Их сургуулийн мэргэжлийн боловсролын, бакалавр, магистр, докторын сургалтын 

хөтөлбөрт тусгагдсан 670 хичээл стандартын агуулгыг бүрэн багтаасан үндсэн сурах 

бичиггүй, үндсэн сурах бичигтэй 461 хичээлийн 193 буюу 41.8% нь үндсэн сурах бичгийн 

хүрэлцээ хангалтгүй байна. 

 Их сургуулийн магистр, бакалаврын сургалтад 99 хичээлийн үндсэн сурах бичиг нэн 

шаардлагатай байна.  

 

Хууль сахиулахын их сургуулийн бүх шатны сургалтад ашиглаж буй ном, 
сурах бичгийн чанар, ашиглалт, хүртээмж, захиалгаар боловсруулах болон номын 
санд баяжилт хийх оюуны бүтээлийг тодорхойлох судалгааны үр дүнд үндэслэн 
дараах санал дэвшүүлж байна. Үүнд: 

 Эрэлттэй, хүрэлцээ хангалтгүй 93 хичээлийн 172 төрлийн 4057 ширхэг ном, сурах 

бичгийг редакцийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлуулан худалдан 

авч, номын санд баяжилт хийх1, шинэ ном, сурах бичгээр номын чанарыг сайжруулах; 

Хавсралт №1  

 Их сургуулийн сургалтад нэн шаардлагатай 95 хичээлийн үндсэн сурах бичиг 

/хавсралт №2/захиалгаар бичүүлэх боломжийг судлах, бичүүлэх;  

 Гадаад ном, олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлийг цахимаар унших боломж бүрдүүлж, 

унших эрхийг Их сургууль худалдаж авах; 

 Номын санд баяжилт хийхдээ ном, сурах бичгийг редакцийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, 

худалдан авдаг тогтолцоонд бүрэн шилжих; 

 Их сургуулийн профессор, багш, судлаачид бүтээлийн чөлөө олгохдоо зөвхөн Их 

сургуулийн сургалтад нэн шаардлагатай номыг захиалгаар бичүүлэх; 

                                                           
1 Их сургуулийн бүрэлдэхүүн сургуулиудаас худалдан авахуулах санал ирүүлсэн болно. 



 Их сургуулийн магистрант, докторантуудад Их сургуулийн сургалтад шаардлагатай нэг 

сэдэвт бүтээлээс бодлогоор судалгааны сэдэв сонгуулах бодлого, чиглэл баримтлах; 

 Их сургуулийн сургалтад зайлшгүй шаардлагатай зарим сурах бичиг орчуулах ажлыг 

зохион байгуулах, энэ ажилд эрдэмтэн, багш, судлаач, судалгааны их сургуулиудад суралцаж 

буй магистрант, докторантууд судалгаа, шинжилгээ, туршилт-боловсруулалтын ажлын гол хүч 

нь болдог тогтсон практикийн дагуу тэднийг татан оролцуулах; 

 Практик байгууллагуудтай хамтран эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй, гүйцэтгэх ажил, 

шинжлэн магадлахуй, криминалистик тактик, хил хамгаалах арга зүй, шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх ажиллагаа, гал унтраах арга зүйн чиглэлээр практикум бичих, тэдгээр 

байгууллагаас санхүүгийн дэмжлэг авах; 

 Оюуны бүтээлийн цахим сан бий бүрдүүлэх, Оюуны бүтээлийг дэмжин урамшуулах 

журмыг яаралтай баталж, мөрдүүлэх; 

 С.Жанцан.Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй /схемчилсан тайлбар, зүйлчлэлийн асуудал/, 

Ч.Нямсүрэн.Эрх зүй, төрийн онол,Ж.Долгорсүрэн.Монгол Улсын захиргааны эрх зүй, Монгол 

Улсын цагдаагийн эрх зүй, Г.Гантөмөр. Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний ерөнхий онол, А.Лхагва. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй, Н.Гантулга.Төр, эрх зүйн онол зэрэг бүтээл шиг Их 

сургуулийн чансааг илтгэсэн, нэрийн хуудас болохуйц дорвитой үндэсний хэмжээний их, дээд 

сургуулиудын сургалтад ашиглагддаг курс, үндсэн сурах бичиг бичих ажлыг зохион байгуулах; 

 Хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай ном, сурах бичиг бичих, орчуулахад 

хамтран ажиллах асуудлаар хэлэлцэх, тухайлбал, Эрүүгийн цагдаагийн газрын дарга, 

Цагдаагийн Академийн захирлын хамтарсан тушаалаар гүйцэтгэх ажлын чиглэлээр бүтээл 

бичсэн зохиогчид хэвлэлийн хуудаснаас хамааран урамшуулал олгодог болсноор олон сурах 

бичиг, гарын авлага бичигдсэн туршлага байна. 

 

 

 

 

АЖЛЫН ХЭСЭГ 

 

  



Хавсралт №2 

 

ИХ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТАД НЭН ШААРДЛАГАТАЙ  

ҮНДСЭН СУРАХ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 

 

Мэргэжлийн чиглэл  Үндсэн сурах бичиг 

Стратеги-тактик, 
удирдлагын 
чиглэлээр 
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 Стратегийн удирдлагын үндэс 
 Удирдахуйн эдийн засаг 

 Удирдлагын социологи 
 Удирдлагын сэтгэл зүй 
 Удирдлагын сурган хүмүүжүүлэх ухаан 

 Цагдаагийн стратеги удирдлага 
 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх Цагдаагийн байгууллагын 

удирдлага, зохион байгуулалт 

 Цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн удирдлага, 
бодлого төлөвлөлт 

 Эрсдлийн удирдлага 

 Хил хамгаалах урлаг 
 Улсын хил хамгаалалтын албаны хангалт 
 Хил хамгаалалтын стратеги 

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн бодлого, стратеги 
 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын мэдээллийн 

хангалт, мэдээллийн технологи 

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйлдвэрлэл, 
аж ахуйн удирдлага 

 Гамшгаас хамгаалах стратеги 
 Гамшгийн үеийн шуурхай удирдлага, зохион 

байгуулалт 

 Гамшгаас хамгаалах нөөцийн удирдлага, зохион 
байгуулалт 

 Гал унтраах шуурхай удирдлага, тактик ажиллагааны 
арга зүй 

Гэмт явдал судлал 
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 Эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан судлал 

 Гэмт хэргийн хохирогч судлал 
 Гэмт хэрэгтэн бие хүн судлал 
 Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх асуудал 

Хил судлал 
 Хил хамгаалалтын оперативын урлаг 
 Хилийн аюулгүй байдал 
 Цэргийн социологи, дүн шинжилгээний ажил 

Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэл судлал 

 Төрийн ялын гүйцэтгэлийн бодлого, хэрэгжилт 

Гамшиг судлал 
 Гал түймэртэй тэмцэх арга зүй 
 Галын техникийн шинжилгээний арга зүй 

Шинжлэн 
магадлахуйн ухаан 

 Шинжлэн магадлахуйн харьцуулсан судлал 
 Бичиг баримт судлалын шинжилгээ 
 Магадлах хор судлал 
 Материал судлалын шинжилгээ 
 Буудлага зүйн шинжилгээ 
 Дуу авиа судлалын шинжилгээ 
 Магадлах гэмтэл судлал 
 Магадлах танатологи. 



Эрүүгийн эрх зүй 
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 “Эрүүгийн эрх зүй” үндсэн сурах бичиг /2015 оны 
Эрүүгийн хуулийн агуулга, үзэл баримтлалтай 
уялдуулан агуулгыг тодорхойлох/; 

 “Гэмт хэргийн зүйлчлэлийн онол” 

Криминологи  “Криминологи”  

Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх эрх зүй 

 “Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй ерөнхий, тусгай 
анги” үндсэн сурах бичиг /Эрх зүйн шинэчлэлийн 
хүрээнд боловсруулагдаж УИХ-д өргөн баригдаад буй 
Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 
төсөлтэй уялдуулан агуулгыг тодорхойлох/; 

 “Криминалистикийн арга зүй”  
 “Криминалистикийн тактик зүй”  

Тагнах үйл 
ажиллагааны эрх 

зүй 

 “Тагнах үйл ажиллагааны эрх зүй” 
 “Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлаар 

илрүүлэх арга зүй”  

 “Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй эрүүгийн тагнуулаар 
тэмцэх ажиллагаа”  

Цагдаагийн эрх зүй 

 Хүний эрх ба хууль сахиулах ажил; 

 Нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах үйл ажиллагаа; 

 Эрэн сурвалжлах ажил; 
 Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл ажиллагаа; 
 “Цагдаагийн мэдээлэл зүй”  

 Зам тээврийн ослыг шалгах, урьдчилан сэргийлэх; 
 Авто тээврийн хэрэгслийг эрэн сурвалжлах; 
 Замын хөдөлгөөнд хяналт тавих; 
 Замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах техник хэрэгсэл; 
 Замын хөдөлгөөнийг зохион байгуулж удирдах. 

Шинжлэн 
магадлахуйн ухаан 

 

 “Шинжлэн магадлахуйн онол”  
 “Криминалистикийн бүртгэл” 
 “Шүүх нягтлан бодох бүртгэл”  
 Бичиг-техник судлалын шинжилгээ; 

 Хүний дүр, төрх судлалын шинжилгээ; 
 Галт зэвсэг судлалын шинжилгээ; 

Олон улсын эрх зүй 
 

 Англи хэл /Legal English/; 
 2 дугаар гадаад хэл I-IV; 
 Олон улсын аюулгүй байдлын эрх зүй; 
 Олон улсын гэрээний эрх зүй; 
 Олон улсын гадаад харилцааны эрх зүй; 

Хил судлал 

 Хилийн алба 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
 Хил хамгаалалтын тактик 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
 Хилийн төлөөлөгчийн алба; 
 Албаны бэлтгэл сургалт; 
 Хилийн цэргийн штабуудын алба; 
 Улсын хилийн инженер техникийн алба; 
 Хил хамгаалах байгууллагын холбоо, хангалт; 
 Хил хамгаалалтын техник хэрэгсэл; 
 Техникийн шугам зураг; 
 Инженерийн зураг төсөв; 
 Инженерийн геодези; 

 Материал судлал; 
 Мэдээлэл, соёл сурталчилгааны ажил; 
 Цэргийн сэтгэл судлал; 
 Ерөнхий цэргийн тактик. 



Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх эрх зүй 

 “Иргэн, захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн эрх зүй”; 

 “Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа”; 
 “Баривчлах, цагдан хорих шийдвэр гүйцэтгэх 

ажиллагаа”; 
 “Хорих байгууллагад явуулах гүйцэтгэх ажил-1, 2, 3” 
 Хорих байгууллагын дүн бүртгэл, судалгаа; 
 “Хорих байгууллагын аюулгүй байдал, харуул 

хамгаалалт”; 

 “Хорих байгууллага дахь гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажиллагаа”; 

  “Хорих байгууллага дахь нийгмийн ажил” сурах бичиг; 
 “Ялтны хөдөлмөр зохицуулалт”. 

Гамшиг судлал 

 Гал унтраах онолын арга зүйн үндэс; 
 Галын техникийн шинжилгээ; 
 Галын автомамик; 
 Онцгой байдлын ар тал, техникийн хангалт; 

 Гамшгаас хамгаалах сургалт, бэлтгэл; 
 Гамшгийн менежментийн үндэс, эрсдлийн удирдлага; 
 Онцгой байдлын үеийн техник арга зүй; 
 Тусгай бэлтгэл 

Магистр, бакалаврын сургалтад 99 хичээлийн үндсэн сурах бичиг шаардлагатай 
байна. 
 

 

АЖЛЫН ХЭСЭГ 

 

 


