
“ХИЛ СУДЛАЛ”  

МАГИСТРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

 

Хөтөлбөрийн нэр: “Хил судлал” 

Хөтөлбөрийн индекс: Е10380201 

Суралцах хэлбэр: Өдөр 

Хугацаа: 2 жил 

Эзэмших боловсролын зэрэг: Магистр 

 

Хөтөлбөрийн зорилго: 

Монгол Улсын үндэсний  аюулгүй байдал, язгуур эрх ашгийг 

үнэнч шударгаар хамгаалахад бэлэн мэргэжлийн өндөр боловсрол, 

мэдлэгтэй, төрийн тусгай албаны шилмэл бүрэлдэхүүн, хууль сахиулах 

салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг өндөр түвшинд 

гүйцэтгэх хууль сахиулах салбарын хөгжил дэвшилд бодитой хувь 

нэмэр оруулах бүтээлч сэтгэлгээтэй, мэргэжлийн өндөр ёс зүйтэй, цогц 

чадамж бүхий бүрэлдэхүүнийг бэлтгэхэд оршино. 

 
Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго: 

Улсын хилийн халдашгүй дархан байдал болон хилийн аюулгүй 

байдлыг хилийн отрядын хэсэгт хангах, албаны бэлэн байдал, үйл 

ажиллагааг хил судлалын шинжлэх ухаан, цэргийн хэрэгт тулгуурлан 

удирдан зохион байгуулах онолын мэдлэг, практик дадлагтай, 

асуудалд шинжлэх ухаанч байр сууринаас хандан, оновчтой 

шийдвэрлэх ур чадвартай, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өндөр 

түвшинд гүйцэтгэх, ХХБ-ын хөгжил дэвшилд бодитой хувь нэмэр 

оруулах бүтээлч сэтгэлгээтэй, мэргэжлийн өндөр ёс зүйтэй, цогц 

чадамж бүхий судлаач бэлтгэхэд оршино. 

Хөтөлбөрийн зорилт, суралцахуйн үр дүн: 

1. Хил судлалын шинжлэх ухааны ерөнхий ойлголт, судлах зүйл, 

тэдгээрийн агуулга, мөн чанар, хөгжлийн хэтийн төлөв байдлын 

талаар мэдлэг эзэмшүүлэх; 

2. Цэргийн хэргийн тулгуур ойлголтууд, ангийн байлдааны 

ажиллагааны үндэс, штабын бэлтгэлийг явуулах онол арга зүйн 

мэдлэг олгох; 

3. Хилийн аюулгүй байдлыг хилийн отрядын хэсэгт хангах, төрөөс 

хилийн талаар баримтлах бодлого, ХХБ-ын үйл ажиллагааны 

зорилт, хэтийн төлөвийг хэргжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах 

чадвар эзэмшүүлэх; 

4. Хил хамгаалалтын онолд тулгуурлан хилийн отрядын хэсэгт хил 

хамгаалатыг зохион байгуулах, удирдах, бүх төрлийн хангалт хийх, 

өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийх чадвар олгох;   

5. Аливаа асуудалд шинжлэх ухааны үндэслэтэй оюуны дүгнэлт өгөх, 

оновчтой шийдвэр гаргах, хөгжлийн чиг хандлагыг баримжаалах, 

эрдэм шинжилгээ судалгаа, зохион бүтээх ажлыг хийх, удирдах 

чадвар эзэмшүүлэх; 

 
Хичээлийн жил, улирал, сургалтын хугацаа: 
Магистрын сургалтын хугацаа 2 жил, сургалтын хичээлийн жил 15-аас 
доошгүй долоо хоног бүхий 2 улирлаас тогтоно. суралцагчийн 1 
улирлын ачаалал 9-12 багц цаг. 
 
Сургалтын төлөвлөгөө:  
Агуулгын багтаамж нийт 34 багц цаг байх ба хөтөлбөр нь дараах 

хичээл, судалгааны багц цагаас бүрдэнэ. Үүнд: 

Мэргэжлийн суурь хичээл нийт 10 багц, Мэргэшүүлэх хичээл 14 

багц цаг байна. Үүнээс 10 багц цагийг тухайн хөтөлбөрийг хариуцсан 

нэгжээс, 4 багц цагийг бусад тэнхим, профессорын баг, эрдэм 

шинжилгээний хүрээлэнгээс сонгон судална. 

Профессорын багийн судалгааны болон онолын семинарыг 

зохион байгууулахад 3 хүртэл багц цаг, Команд штабын сургууль 

зохион байгуулхад 2 багц цаг, магистрын ажил 5 багц цаг байна. 

 
Хөтөлбөрт хамрагдсанаар суралцагч дараах мэдлэг, ур 

чадварыг эзэмшинэ. 
1. Хувь хүний болон мэргэжлийн ур чадвар, дадал, 

төлөвшил  

 Хил хамгаалах байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагаа, 

арга барилыг оновчтой зохион байгуулах, шинийг эрэлхийлэх, асуудал 

шийдвэрлэх чадвар. (Асуудлыг тодорхойлж, баримт нотолгоонд 

үндэслэн дүн шинжилгээ хийж, зүй тогтлыг илрүүлэх, тандан судлах, 

хөгжлийн хандлагыг тодорхойлох, шинэ санаа гаргах, зураглах, 

боломжит хувилбарыг сонгож илэрхийлэн харуулах); 

 Шинжлэн судлаж, судалгааны үндсэн дээр шийдэл гаргах 

(Таамаглал дэвшүүлэн харьцуулсан судалгаа, анализ хийх, 

загварчилж баримт бичиг боловсруулах); 

 Хил хамгаалах байгууллагын бүтцийн нэгжийн үйл 

ажиллагааны дунд болон урт хугацаанд гүйцэтгэх ажлыг системтэй 

төлөвлөх (Мэргэжлийн сэтгэлгээгээр хандах, хоорондоо хамааралтай 

зүйлсийг бүхлээр нь олж харах, харилцан хамаарлыг нь ойлгох, ач 



холбогдлоор нь ангилан чухал санаан дээр төвлөрч шалгах, 

харьцуулан сонгох); 

 Хувь хүний ур чадвар ба дадал (Шинийг санаачлах 

эрмэлзэлтэй, уламжлалыг дээдлэн уян хатан бүтээлч сэтгэлгээтэй 

байх, хувь хүний мэдлэг, ур чадвар, төлөвшлийг үнэлж ухамсарладаг, 

бие даан суралцах, цагийн болон нөөцийн менежментийг зөв 

хэрэгжүүлдэг байх); 

 Хил хамгаалах байгууллагын мэргэшсэн удирдах албан 

тушаалтан болохын хувьд салбарын өдөр тутмын болон онцгой 

нөхцөлд ажиллах ажиллагааг удирдан зохион байгуулах мэргэжлийн 

ур чадвар, төлөвшилтэй болох (судлаачийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай, 

чадвартай, эдийн засгийн тооцоотой байх, тасралтгүй судалгаа хийж, 

идэвхтэй судлаач байж шинэ мэдлэг, мэдээллийг бий болгон шинжлэх 

ухаанд хувь нэмрээ байнга оруулах) 

2. Харилцааны ур чадвар (багаар ажиллах чадвар ба 

харилцаа)  

 Багаар ажиллах (Баг бүрдүүлэх, багийг удирдах, төслийн 

менежментийг хэрэгжүүлэх, манлайлах ур чадвартай байх); 

 Харилцааны чадвар (Харилцааны стратеги, бүтцийг 

ойлгодог, бичгийн, электрон, мультимедиа, график дүрслэлээр болон 

яриа, бичгээр тайлагнах, хүнтэй харилцах үндсэн ур чадвартай байх); 

 Хил хамгаалах байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагааг 

мэргэжлийн гадаад хэлээр тайлбарлан таниулах чадвар (Англи болон 

бусад гадаад хэлээр мэргэжлийн мэдээлэл ашиглах, илтгэх, бичих 

чадвартай байх) 

 

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага: 

№ Шалгуур Үзүүлэлт 

1 
Элсэгчийн 

боловсролын зэрэг 
Бакалаврын зэрэгтэй 

2 
Элсэгчийн 
мэргэжил 

Захиалагч байгууллагын үндсэн чиглэлээр 
мэргэжил эзэмшсэн байна. 

3 Гадаад хэл Гадаад хэлний дунд төвшний мэдлэгтэй байх 

4 
Төрийн тусгай 

албанд ажилласан 
хугацаа 

Бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшсэнээс 
хойш  тухайн байгууллагад 5-аас доошгүй жил 
ажилласан байна. 

 
 

 
 
 
Элсэхийг хүсэгчийн бүрдүүлэх материал:  
Дараах материал бүрдүүлж, товлосон хугацаанд элсэлтийн комисст 
ирүүлнэ. Үүнд: 

- Өргөдөл;    
- Биеийн байцаалт (төрийн албан хаагчийн 1-р  маягтаар); 
- Иргэний үнэмлэх (баталгаажуулсан хуулбар); 
- Бакалаврын диплом, хавсралт (баталгаажуулсан хуулбар); 

голч 3.0 (80)-аас   дээш 
- Суралцагчийн ажлыг зохицуулан, сургалтын хугацаанд 

ажлаас нь түр чөлөөлөхийг зөвшөөрсөн харьяа  
байгууллагын албан бичиг;   

- 3х4 хэмжээтэй гэрэл зураг 2%, цахимаар 1% ;  
- Элсэлтийн хураамж төлсөн баримт ;   
- Судалгааны ажлын агуулга, чиглэл, зорилгын талаар 

бичсэн танилцуулга (6-8 хуудас). 
 
Элсэлтийн шалгалт: 

Элсэгчдээс шалгалтыг мэргэжил, гадаад хэлний чиглэлээр 
зохион байгуулна. 

- Мэргэжлийн шалгалт нийт шалгалтын үнэлгээний 60 хувь, 
гадаад хэл 40 хувийг   эзлэх ба босго оноо нь тус бүрийн 50 
хувьтай тэнцэнэ 

- Мэргэжлийн шалгалтыг сорил, судалгааны ажлын чиглэлээр 
бичсэн рефератад үнэлгээ өгөх хэлбэрээр авч, 0-100 оноогоор 
дүгнэнэ. Элсэгчийн судалгааны ажлын агуулга, чиглэл, 
зорилгын талаар бичсэн танилцуулгад өгөх үнэлгээ нь 
мэргэжлийн шалгалтын 30 хувьтай тэнцэнэ. 

- Элсэгчдээс гадаад хэлний шалгалтыг цаашид суралцах 
чиглэлээс хамаарч англи болон бусад хэлээр бичгээр авч, 
дүгнэж төвшнийг тогтооно. 

- Шалгалтад хамгийн өндөр оноо авсан шалгуулагчдаас эхлэн 
буурах дарааллаар (суралцах чиглэл тус бүрээр) жагсаалт 
үйлдэн батлагдсан хяналтын тоонд нийцүүлж байр эзлүүлнэ. 
Шалгалтын нийт оноо тэнцсэн тохиолдолд мэргэжлийн 
шалгалтын оноо, бакалавр, магистрын дипломын голч дүнг 
үндэслэж шийдвэрлэнэ.  

- Элсэлтийн шалгалтын комиссын дүгнэлт-санал, сургалтын 
төлбөр төлсөн байдлыг үндэслэн, магистрын хөтөлбөрт 
суралцуулах тухай Их сургуулийн Захирлын тушаал гарснаар 
тухайн хөтөлбөрт элссэнд тооцно. 

 
 

 


