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Хураангуй: Энэхүү судалгаа ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийн өөрчлөлт түүний 

хэрэгжилтийг тодорхойлох зорилготой. Уг зорилгын хүрээнд холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийг 

харьцуулан судлах, сургалтын менежерүүдээс ажлын байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагаатай 

холбоотой тандалт судалгаа авч нэгтгэн дүгнэсэн болно. Ажлын байрны эрх зүйн баримт бичгийн 

шинжилгээний үр дүн, сургалтын менежерээс авсан судалгааны үр дүнг нэгтгэж үзэхэд сургалтын 

менежерийн ажлын чиг үүрэг нь цаг үеэ дагаад өөрчлөгдсөн гэж дүгнэж болохоор байна. Учир нь ажлын 

чиг үүрэгт шинээр нэмэгдсэн үйл ажиллагааг өмнөх баримт бичиг заасан ажилтай харьцуулбал 86%-иар 

нэмэгдсэн. Гэсэн хэдий ч сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багшийн хөгжлийг дэмжих, суралцагчийн 

сурлагын амжилтын үр дүнг үнэлж дүгнэх гэсэн үндсэн үйл ажиллагаа нь сургалтын менежерийн ажлын 

эрх зүйн баримт бичигт туссан хэвээр байгаа бөгөөд сургалтын менежер ажлын байрандаа тайлан 

судалгаа гаргах, хичээлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөг хянаж шалгах, цаг үеийн гэнэтийн ажлыг хамгийн ихээр 

хийж гүйцэтгэх нь өндөр байна. 

Түлхүүр үг: Үйл ажиллагаа, ажлын хүрээ, чиг үүрэг, үндсэн ажил, чадвар 

1. УДИРТГАЛ 

Манай орны боловсрол нь дэлхий нийтийн боловсролын хөгжлийн чиг хандлага, үзэл 

баримтлал болон үндэсний онцлог, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу хүмүүнлэг, иргэний 

ардчилсан нийгэм, зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд нийцүүлэн хөгжлийн тодорхой үе 

шатуудыг туулан боловсролын тогтолцоо, агуулга арга зүй, удирдахуйн хөгжлийн бодлогоо 

өөрчлөн шинэчилсээр ирсэн. 1990-ээд хойших шинэ үндсэн хууль болон боловсролын мастер 

төлөвлөгөө, боловсролын тухай хуулиуд зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд боловсролын 

салбарыг тэргүүлэх салбараар тодорхойлж ардчиллын зарчимд суурилан хөгжүүлэх, шинэчлэл 

хийх үндэс суурь тавигдаж гадаад ба дотоод орчны нөхцөл байдал өөрчлөгдөн түүнтэй зохицсон 

макро ба микро түвшинд менежментийн зарчмаар ажиллах хэрэгцээ шаардлага тулгарсан. 

Судалгаанаас үзэхэд 1991 он хүртэл сургууль дээр сургалтын үйл ажиллагааг хичээлийн эрхлэгч 

удирдан чиглүүлдэг байсан бөгөөд хичээлийн эрхлэгчийн ажил үүргийг ЕБС-ийн үлгэрчилсэн 

дүрмээр тодорхойлж байсан байна. 1991 оноос сургалтын агуулга, арга зүй, хүмүүжлийн 

тогтолцоог боловсронгуй болгох, сургалтын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, судалгаа 

дүгнэлт гаргана [1] хэмээн удирдлагын чиг үүргийг тодорхойлж өгсөн нь нэлээд шинэлэг явдал 

байсан. Чиг үүрэг гэдэг нь төрийн байгууллагад хуулиар тогтоосон эрх мэдлийн хүрээнд 

тодорхой үр дүнд хүрэх зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны тогтвортой чиглэлийг 

хэлнэ. [2] 2002 онд Боловсролын тухай хуулиндаа өөрчлөлт оруулж ЕБС-д захирал, сургалтын 

менежер, багш, нийгмийн ажилтан, бусад ажилтан ажиллана гэсэн заалтыг оруулсан нь [3] ЕБС-

ийн хувьд шинэчлэлийн шинж чанартай өөрчлөлт болсон гэж үзэн одоог хүртэл сургалтын 

менежер гэдэг албан тушаалын нэршлээр ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээний албан тушаалд 

тавих тусгай шаардлага болон ёс зүйн хэм хэмжээг албан тушаал, ажлын байрны тодорхойлолт 

болон хөдөлмөрийн гэрээ, контрактаар тодорхойлно гэсэн заалтын дагуу [4] сургалтын 

менежерийн ажлын чиг үүргийг оновчтой болгоход чиглэгдсэн эрх зүйн баримт бичгийг 2003 

онд гаргасан байдаг. [5] Үүнээс хойш сургалтын менежерийн ажлын байрны тодорхойлолт 2007 

[6] 2019 [7] 2020 [8] онуудад өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж гарсан бөгөөд эдгээр эрх зүйн баримт 

бичигт заагдсан ажлын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ менежментийн ухаанд тулгуурлан явуулах 

шаардлага тулгарсан. Энэ нь байгууллагыг хуучин арга барилаар биш шинэлэг байдлаар хамт 

олныг үр дүнтэй удирдах, хүнтэй ажиллах чадвар, харилцааг эрхэм болгохыг чухалчилж, 

мэдээллийн эрин үед зохицуулан байгууллага, ажлын орчноо шинэчлэх, тулгарч буй бэрхшээл 
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асуудлыг шинэлэг байдлаар шийдвэрлэх, аливааг бүтээх ухаалаг үйл ажиллагааны мэдлэг, 

чадвар нь сургалтын менежерийн ажлын үндсэн шаардлага болохыг тусгаж өгчээ. Иймээс 

сургалтын менежер нь зөвхөн сургуулийн дотоод ажлыг удирдаж харахаас гадна асуудлыг 

өргөн цар хүрээнд харж өөрийн үйл ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх мэдлэг чадвар, арга 

барилтай байх, цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан мэдрэх менежментийн ур чадварыг 

шаардаж байна. [9] Хувь хүний бүтээлч чадавхийг хөгжүүлэх, насан туршдаа суралцах чадвар 

эзэмшүүлэх, боловсролын үйлчилгээг чанартай үзүүлэхэд сургалтын менежерийн үүрэг 

оролцоо чухал нөлөөтэй тул ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг бүрийг 

нарийвчлан судалж ойлгож хэрэгжүүлэх нь менежерийн удирдах арга барилыг боловсронгуй 

болгоход чухал ач холбогдолтой юм. 2007 оноос хойших боловсролын удирдлагын чиглэлээр 

магистр, докторын 10 гаруй диссертацид шинжилгээ хийж үзэхэд сургалтын менежерийн хийж 

гүйцэтгэж буй ажлын ачаалал, тэдний харилцаа, ёс зүйн талын судалгаа нэлээдгүй байна. 

Иймээс шинээр гарсан эрх зүйн баримт бичгийг нарийвчлан судалж ажлын хүрээ, чиг үүрэг, 

хэрэгжүүлэх арга зам, удирдах арга барилыг тодорхойлох, сургалтын менежерийн удирдах ур 

чадвар, арга барил ямар түвшинд байгаа, тэдэнд менежментийн чиглэлээр мэргэших хэрэгцээ 

бий эсэх, тэднийг бэлтгэх, мэргэшүүлэх тогтолцоо байх эсэх гэх мэт олон асуудал хариултаа 

хүлээсээр байна. Учир нь манай орны хувьд ЕБС-ийн сургалтын менежерийг урьдчилан 

бэлтгэдэггүй, мэргэжилдээ сайн, чадварлаг багш нараас сонгон ажиллуулдаг зарчим үйлчилдэг 

бөгөөд шинээр томилогдох сургалтын менежерийн тоо жилээс жилд нэмэгдсээр байна. 2019 

оны байдлаар ЕБС-д 1469 сургалтын менежер ажиллаж байна. Үүний 27.8 хувь нь эрэгтэй, 72.2 

хувь нь эмэгтэй байна. Боловсролын түвшингээр харвал магистр, докторын зэрэгтэй сургалтын 

менежер 41.8 хувийг эзэлж байна. 2009 оноос хойш мэргэжлийн зэрэгтэй сургалтын 

менежерүүдийн эзлэх хувь буурсан ч 60-аас дээш хувь нь мэргэжлийн зэрэгтэй байна. ЕБС-

ийн сургалтын менежерийн насны бүтэц сүүлийн 10 жилд дунд насны бүлгийнхэн буюу 40-49 

насныхан 35.4 хувиас 45.3 хувь болтол нэмэгдсэн бол 39 хүртэлх насныхны эзлэх 42 хувиас 30 

хувь болж багассан байна. Мөн ЕБС-ийн сургалтын менежерт тавигдах шаардлагад 5-аас 

доошгүй жил багшилсан туршлагатай байх гэсэн шаардлага тавигдаж бусад багш нарт 

сургалтын арга зүй, технологийн чиглэлээр зөвлөн туслах үүрэгтэй байдаг боловч энэ 

шаардлагыг хангаагүй менежерийн тоо 9.7 хувь болжээ. Тухайн албан тушаалд 5 хүртэлх жил 

ажиллаж буй залуу удирдах ажилтны эзлэх хувь 70 хувь болтол нэмэгдсэн байна. Сургалтын 

менежерүүдийн 20 хувь нь тэтгэвэрт гарснаар ажлаас чөлөөлөгддөг бол 80-иас дээш хувь нь 

бусад шалтгаанаар чөлөөлөгджээ. [10] Тэдний мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагаа нь 

боловсролын салбарын институцэд суурилан мэргэжил дээшлүүлэх үйлчилгээг төрийн болон 

иргэний нийгмийн байгууллага, олон улсын төсөл, хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр зохион 

байгуулах зарчимд тулгуурладаг. Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад сүүлийн 3 жилд нийт 

сургалтын менежерүүдийн 16 хувь нь л хамрагджээ. [11] 

2. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, ҮР ДҮН 

2.1. Судалгааны асуулга, түүвэр 

Энэхүү судалгаа 2 хэсэгтэй. 

1. Холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийг харьцуулан судалж дүгнэх 

2. Боловсролын салбарт 20-иос дээш жил ажиллаж байгаа сургалтын менежерүүдээс 

ажлын байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагаатай холбоотой тандалт судалгаа 

авч нэгтгэх 

ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийн өөрчлөлтийг судлахдаа холбогдох эрх зүйн 

баримт бичиг, судалгааны тайлангуудыг ашиглалаа. Эрх зүйн бичиг баримтын хүрээнд 

сургалтын менежерийн ажлын байрны тодорхойлолтыг харьцуулан судалсан. Сургалтын 

менежерийн ажлын байрны тодорхойлолт 2002 оноос хойш 4 удаа өөрчлөгдсөн байдаг. 2003 

онд БСШУ-ны сайдын 392-р тушаалын 2-р хавсралтаар “ЕБС-ийн сургалтын менежерийн 

ажлын байрны тодорхойлолт” 2007 онд БСШУ-ны сайдын 351-р тушаалаар “ЕБС-ийн 

сургалтын менежерийн ажлын байрны үлгэрчилсэн тодорхойлолт”, 2019 онд БСШУС-ын 

сайдын А/692 тоот тушаалаар “Сургалтын менежерийн албан тушаалд тавигдах нийтлэг 
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шаардлага, үндсэн чиг үүрэг”-үүд хүчингүй болж одоо 2020 оны БШУ-ны сайдын Б/03 тоот 

тушаалаар “ЕБС-ийн сургалтын менежерийн албан тушаалын үлгэрчилсэн тодорхойлолт”-ыг 

мөрдөж байна. Эдгээр баримт бичгүүдийг судлахдаа ажлын байрны үндсэн үйл ажиллагааны 

тоо, давтагдаж байгаа үйл ажиллагааны тоо, суларсан үйл ажиллагааны тоо, шинээр нэмэгдсэн 

үйл ажиллагааны тоо, байхгүй болсон үйл ажиллагааны тоо гэж ангилан ажлын байрны 

тодорхойлолт бүрээр дугаарлаж түүвэрлэн гаргасан. 

Дээрх шинжилгээний үр дүнг Хүснэгт 1-д харуулав. 

Хүснэгт 1 Ажлын байрны үйл ажиллагааны шинжилгээ 

 2003/392 2007/351 2019/692 2020/03 

Үндсэн үйл ажиллагааны тоо     

Давтагдаж байгаа үйл ажиллагааны тоо     

Багассан үйл ажиллагааны тоо     

Шинээр нэмэгдсэн үйл ажиллагааны тоо     

Байхгүй болсон үйл ажиллагааны тоо     

ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагааг тандах 

зорилгоор 8 асуултаар судалгаа авсан. (Хүснэгт-2) Энэхүү судалгааны үр дүнгийн 

боловсруулалтыг Excel программ ашиглан хамгийн их хариултаас эхлэн хамгийн бага хариулт 

хүртэл дараалалд оруулан боловсруулалт хийж гүйцэтгэсэн. 

Хүснэгт 2 Судалгааны асуулгын загвар 

Асуулгын 

дугаар 
Агуулга Хариулт 

1 
Таны ажлын чиг үүрэг өмнөхөөсөө 

өөрчлөгдсөн үү? 

• Тийм 

• Үгүй 

Тийм бол..... 

Үгүй бол..... 

2 
Та ажлын байрандаа ямар ажлыг 

хамгийн их хийдэг вэ? 

3-аас доошгүй ажлыг ихээс нь бага руу 

дараалуулан бичнэ үү? 

3 
Та сургалтын менежерийн ажлын 

үндсэн чиг үүргийг юу гэж үздэг вэ? 
8-аас дээшгүй үгэнд багтаан бичнэ үү? 

 
4 

Ажлын байрны аль үндсэн зорилтын 

хүрээнд хамгийн их ажил хийдэг вэ? 

1. Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

2. Багшийн хөгжлийг дэмжих 

3. Суралцагийн сурлагын чанарт 

хяналт шинжилгээ хийх 

4. Статистик мэдээлэл боловсруулах 

 
5 

Ажлын байрны аль үндсэн зорилтын 

хүрээнд хамгийн бага ажил хийдэг вэ? 

1. Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

2. Багшийн хөгжлийг дэмжих 

3. Суралцагийн сурлагын чанарт 

хяналт шинжилгээ хийх 

4. Статистик мэдээлэл боловсруулах 

 

6 

Сургалтын менежерийн ажлын чиг 

үүргийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн их 

тулгардаг бэрхшээлийг бичнэ үү? 

3-аас доошгүй бэрхшээлийг хамгийн 

ихээс нь бага руу дараалуулан бичнэ үү? 

 
7 

Ажлын чиг үүргээ  хэрэгжүүлэхдээ та 

ямар арга барилыг түлхүү ашигладгаа 

сонгоно уу? 

Хянах  

Урамшуулах  

Зөвлөлдөх 

Хамтрах 

8 Мэргэжил арга зүйн удирдлагаар 

хангах гэдгийг та юу гэж ойлгодог вэ? 
10-аас дээшгүй үгэнд багтаан бичнэ үү? 

Судалгааны түүврийг улсын хэмжээнд хийж эх олонлог 830 сургуулиас түүвэрт 170 сургууль, 

1450 гаруй сургалтын менежерээс түүвэрт 280 сургалтын менежерийг хамрууллаа. (20%) 

Судлаач 280 асуулгыг илгээснээс 280 асуулга бөглөгдөн ирснийг энэхүү судалгаанд ашиглав. 

(Хүснэгт 3) 
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Хүснэгт 3. Судалгаанд ашигласан түүврийн мэдээлэл 
 Төлөвлөсөн санал 

асуулгын тоо 
Ирүүлсэн тоо 

Судалгаанд ашигласан 

асуулгын тоо 

Нийт 280 280 280 (100%) 

Энэ судалгаанд хамрагдсан түүврийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хүснэгт 3-т харуулав. 

Судалгаанд боловсролын салбарт 20-иос дээш жил ажиллаж байгаа сургалтын менежерүүдийг 

хамруулсан бөгөөд нийт түүврийн 86% нь эмэгтэй, 14% нь эрэгтэй, боловсролд ажилласан 

жилийн тархалт нь 20-25 жил хүртэлх жил ажилласан сургалтын менежер 59%, 26-30 жил 

ажилласан сургалтын менежер 41% бол, сургалтын менежерээр ажилласан жилийн тархалтыг 

харвал 5 жил хүртэл ажилласан сургалтын менежер 11%, 6-10 жил хүртэл ажилласан сургалтын 

менежер 43%, 11-15 жил хүртэл ажилласан сургалтын менежер 31%, 16-20 жил хүртэл 

ажилласан сургалтын менежер 15%-ийг эзэлж байна. Насны бүлгээр харахад 40-45 насны 

сургалтын менежер 31.1%, 46-50 насны сургалтын менежер 45.7%, 51-55 насны сургалтын 

менежер 23.2% байна. (Хүснэгт 4) 

Хүснэгт 4. Судалгаанд ашигласан түүврийн мэдээлэл 

  Боловсролд нийт ажилласан жил 

  20-25 жил 26-30 жил Хувь 

Хүйс 
Эр 25 15 14 

Эм 140 100 86 

Сургалтын 

менежерээр 

ажилласан жил 

5 жил хүртэл 28 3 11 

6-10 жил 82 37 43 

11-15 жил 38 50 31 

16-20 жил 17 25 15 

Нас 

40-45 нас 87 0 31.1 

46-50 нас 73 55 45.7 

51-55 нас 5 60 23.2 

Нийт-280 165 115 

2.2. Судалгааны арга 

Энэхүү судалгаа ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийн өөрчлөлтийн 

хэрэгжилтийг тодорхойлох зорилготой. 

1. Холбогдох эрх зүйн баримт бичгүүдийг харьцуулан судалж дүгнэх судалгааны хүрээнд 

• Баримт цуглуулах аргаар 2003, 2007, 2019, 2020 онд батлагдан гарсан ЕБС-ийн 

сургалтын менежерийн ажлын байрны тодорхойлолтыг олж, тэдгээрийн заалтад 

онолын судалгааны аргыг ашиглан дүн шинжилгээ хийж чанарын үнэлгээ хийсэн. 

• Эх бичиг, сурвалж бичиг судлалын аргаар дээрх бодлогын баримт бичгүүдийг уншиж 

судлах явцдаа баримт бичгийн үндэслэл, зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны чиг үүргийн 

давхцал, өөрчлөлтийг тодорхойлсон. 

• Магадлан жагсаах аргаар дээрх цуглуулсан бодлогын баримт бичгүүдийг батлагдан 

мөрдөгдөж эхэлсэн цаг хугацааг нь харгалзан агуулгыг задлан тодорхой дүгнэлтийг 

гаргах замаар дүн шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн. 

• Задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх аргаар зорилт бүрээр хуваан авч үзэж нэгтгэн 

дүгнэсэн. 

• Харьцуулан жиших аргаар бодлогын баримт бичгүүдийн ижил төстэй агуулга бүхий 

заалтыг хооронд нь харьцуулан жишиж дүн шинжилгээ хийв. 

2. Боловсролын салбарт 20-иос дээш жил ажиллаж байгаа сургалтын менежерүүдээс ажлын 

байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл ажиллагаатай холбоотой тандалт судалгаа авч нэгтгэх 

судалгааны хүрээнд сургалтын менежерийн боловсролын салбарт ажилласан жил болон 

сургалтын менежерээр ажилласан жил, нас, хүйс, зэргийг харьцуулан асуулга судалгааны 

аргаар 8 асуултаар судалгаа авч excel программыг ашиглан дүгнэлт гаргасан. 
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2.3. Судалгааны үр дүн 

Үр дүн 1: Сургалтын менежерийн 2003, 2007, 2019, 2020 онд батлагдан гарсан 4 эрх зүйн баримт 

бичгийг ашиглан 5 шинжүүрээр шинжиллээ. Үр дүн нь ажлын байрны тодорхойлолт 

шинэчлэгдэж гарах бүрд үндсэн үйл ажиллагааны тоо нэмэгдсэн байна. Үндсэн үйл 

ажиллагааны тоо нэмэгдсэн ч 60% нь агуулгын хувьд хэвээрээ давтагдсан шинжтэй байна. 

Үүнд: Сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багшийн ажлыг үнэлж дүгнэх тэдний хөгжлийг дэмжих, 

суралцагчийн сурлагын амжилтын үр дүнг үнэлж дүгнэх үйл ажиллагаа оржээ. Мөн чиг үүргийн 

хувьд ажлын байрны тодорхойлолт өөрчлөгдөх бүрд багассан үйл ажиллагаанд ЕБС-ийн 

сургалтын үйл явцыг хянах, багшийн ур чадварт тулгуурлан гүнзгийрүүлсэн болон мэргэжлийн 

сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг турших зэрэг чиг 

үүргийн ажлууд орсон бөгөөд нийт ажлын 6% эзэлж байна. Шинээр нэмэгдсэн үйл ажиллагаанд 

сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, салбарын бодлого, эрх зүйн орчны хэрэгжилтийн үр дүнг 

тайлагнах, менежмент зохион байгуулалтыг сайжруулах, сургуулийг цогц нэгдсэн удирдлагаар 

хангах, хамтын ажиллагааг өрнүүлэх, тусгай хэрэгцээт сургалтын орчин бүрдүүлэх, мэдээллийн 

шинэ технологийг хэрэгжүүлэх, ажлын байран дахь багшийн хөгжлийг дэмжих, ажлын эерэг 

орчин бүрдүүлэх, ёс зүй, харилцаа хандлага, соён гэгээрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх, үнэлгээний 

тогтолцоо, даалгаврын сан бүрдүүлэх, мэдээллийн системд сан бүрдүүлэх, архив бичиг хэргийн 

бүрдэлт, байгууллагын нууц, мэдээллийн ил тод байдал зэрэг чиг үүргийн ажлууд сургалтын 

менежерийн зайлшгүй хийж гүйцэтгэх ажил болсон бөгөөд 2003 оны ажлын байрны 

тодорхойлолт дахь үйл ажиллагаатай харьцуулбал 86 хувиар өссөн байна. 2003, 2007, 2019 оны 

ажлын байрны тодорхойлолтод хасагдсан ажил байхгүй, харин 2020 онд гарсан ажлын байрны 

тодорхойлолтод төрийн болон төрийн бус байгууллагад ажлын чиг үүрэгтэй холбоотой мэдээ 

мэдээллийг шуурхай чанартай боловсруулж хүргүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод 

байдлыг хангаж мэдээллийн үйлчилгээний арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох гэсэн 2 үйл 

ажиллагаа хасагдсан байна. (Хүснэгт 5) 

Хүснэгт 5. Ажлын байрны үйл ажиллагааны шинжилгээний үр дүн 
 2003/392 2007/351 2019/692 2020/03 

Үндсэн үйл 

ажиллагааны тоо 

12 22 35 33 

Давтагдаж байгаа үйл 

ажиллагааны тоо 

10 19 33 

Багассан үйл 

ажиллагааны тоо 

2 1 = 

Шинээр нэмэгдсэн үйл 

ажиллагааны тоо 

12 16 = 

Байхгүй болсон үйл 

ажиллагааны тоо 

0 0 2 

Үр дүн 2: ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын байрандаа хийж гүйцэтгэж буй үйл 

ажиллагааг тандах зорилгоор 280 хүнээс 8 асуулгаар судалгааг авч нэгтгэлээ. ( Хүснэгт 6 ) 

➢ Таны ажлын чиг үүрэг өөрчлөгдсөн үү гэсэн асуулгад 260 хүн тийм гэж хариулсан нь 

судалгаанд нийт оролцогчдын 92.8%, 20 хүн үгүй гэж хариулсан нь судалгаанд 

оролцогчдын 7.2% байлаа. Тиймээ өөрчлөгдсөн гэж хариулсан 260 хүнээс 208 хүн нь буюу 

80% нь хийх ажил нэмэгдсэн гэж үзсэн байхад, үгүй өөрчлөгдөөгүй гэж хариулсан 20 хүнээс 

17 хүн нь буюу 85% нь ажлын ачаалал хэвээрээ гэж хариулжээ. 

➢ Та ажлын байрандаа ямар ажлыг хамгийн их хийдэг вэ? гэсэн асуулгад судалгаа тайлан 

гаргадаг гэж 250 хүн хариулсан нь судалгаанд нийт оролцогчдын 90%, багшийн хөтөлбөр 

төлөвлөгөө баталж хянадаг гэж 196 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 70%, багш 

нарт зөвлөгөө өгч уулздаг гэж 190 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 68% болж 

байна. 

➢ Та сургалтын менежерийн ажлын үндсэн чиг үүргийг юу гэж үздэг вэ? гэсэн асуулгад багш 

нарт зөвлөн туслах чиг үүрэгтэй гэж 224 хүн хариулсан нь судалгаанд нийт оролцогчдын 
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80%, сургалтын чанарыг сайжруулах чиг үүрэгтэй гэж 218 хүн хариулсан нь судалгаанд 

оролцогчдын 78%, багшийн хөгжлийг дэмжих чиг үүрэгтэй гэж 201 хүн хариулсан нь 

судалгаанд оролцогчдын 72% болж байна. 

➢ Ажлын байрны аль үндсэн зорилтын хүрээнд хамгийн их ажил хийдэг вэ? гэсэн асуулгад 

статистик мэдээ тайлан гаргаж судалгаа авдаг гэж 249 хүн хариулсан нь судалгаанд нийт 

оролцогчдын 89%, суралцагчийн сурлагын амжилтыг үнэлж дүгнэдэг гэж 229 хүн 

хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 82%, сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг баталж 

хянадаг гэж 207 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 74% болж байна. 

➢ Ажлын байрны аль үндсэн зорилтын хүрээнд хамгийн бага ажил хийдэг вэ? гэсэн асуулгад 

сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг хамгийн бага хийдэг гэж 246 

хүн хариулсан нь судалгаанд нийт оролцогчдын 88%, багшийн хөгжлийг дэмжих ажлыг 

хамгийн бага хийдэг гэж 204 хүн харилусан нь судалгаанд оролцогчдын 73%, 

суралцагчийн сурлагын чанарыг дээшлүүлэх ажлыг хамгийн бага хийдэг гэж 182 хүн 

хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 65% болж байна. 

➢ Сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн их тулгардаг 

бэрхшээлийг бичнэ үү? гэсэн асуулгад судалгаа тайлан гаргахад ихэнх цагаа зарцуулдаг гэж 

268 хүн хариулсан нь судалгаанд нийт оролцогчдын 96%, төлөвлөгдөөгүй гэнэтийн ажил их 

хийдэг гэж 226 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 81%, багш нарын хандлага тааруу 

гэж 168 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 60% болж байна. 

➢ Ажлын чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ та ямар арга барилыг түлхүү ашигладгаа сонгоно уу? 

гэсэн асуулгад хянах арга барилтай гэж 193 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 69%, 

урамшуулах арга барилаар ажилладаг гэж 112 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 

40%, зөвлөлдөх аргаар ажилладаг гэж 243 хүн хариулсан судалгаанд оролцогчдын 87%, 

хамтрах арга барилаар ажилладаг гэж 184 хүн хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 66% 

болж байна. 

➢ Мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах гэдгийг та юу гэж ойлгодог вэ? гэсэн асуулгад 

зөвлөн туслах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гэж 235 хүн хариулсан нь судалгаанд 

оролцогчдын 84%, удирдан зохион байгуулах үйл ажиллагаа гэж 173 хүн хариулсан нь 

судалгаанд оролцогчдын 62%, багшийн хөгжлийн дэмжих үйл ажиллагаа гэж 221 хүн 

хариулсан нь судалгаанд оролцогчдын 79% болж байна. 

Хүснэгт 6. Судалгааны асуулгын үр дүн 

Асуулгын 

дугаар 
Агуулга Үр дүн 

1 
Таны ажлын чиг үүрэг 

өмнөхөөсөө өөрчлөгдсөн үү? 

Тийм- 260 хүн 92.8% (Хийх ажил нэмэгдсэн  

            208 хүн 80%) 

Үгүй- 20 хүн 7.2% (Ажлын ачаалал хэвээр  

           17 хүн 85%) 

2 
Та ажлын байрандаа ямар 

ажлыг хамгийн их хийдэг вэ? 

- Судалгаа тайлан гаргадаг 250 хүн 90% 

- Багшийн хөтөлбөр төлөвлөгөө баталж хянадаг 

196 хүн 70% 

- Багш нарт зөвлөгөө өгч уулздаг 190 хүн 68% 

3 

Та сургалтын менежерийн 

ажлын үндсэн чиг үүргийг юу 

гэж үздэг вэ? 

- Багш нар зөвлөн туслах 224 хүн 80% 

- Сургалтын чанарыг сайжруулах 218 хүн 78% 

- Багшийн хөгжлийг дэмжих 201 хүн 72% 

4 

Ажлын байрны аль үндсэн 

зорилтын хүрээнд хамгийн их 

ажил хийдэг вэ? 

- Статистик мэдээ тайлан гаргаж судалгаа авдаг 

249 хүн 89% 

- Суралцагчийн сурлагын амжилтыг үнэлж 

дүгнэдэг 229 хүн 82% 

- Сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг баталж 

хянадаг 207 хүн 74% 
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5 

Ажлын байрны аль үндсэн 

зорилтын хүрээнд хамгийн 

бага ажил хийдэг вэ? 

- Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд дэмжлэг 

үзүүлэх 246 хүн 88% 

- Багшийн хөгжлийг дэмжих 204 хүн 73% 

- Суралцагчийн сурлагын чанарыг дээшлүүлэх 

182 хүн 65% 

6 

Сургалтын менежерийн ажлын 

чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 

хамгийн их тулгардаг 

бэрхшээлийг бичнэ үү? 

- Судалгаа тайлан гаргахад ихэнх цагаа 

зарцуулдаг 268 хүн 96% 

- Төлөвлөгдөөгүй гэнэтийн ажил их хийдэг 226 

хүн 81% 

- Багш нарын хандлага 168 хүн 60% 

7 

Ажлын чиг үүргээ 

хэрэгжүүлэхдээ та ямар арга 

барилыг түлхүү ашигладгаа 

сонгоно уу? 

- Хянах 193 хүн 69% 

- Урамшуулах 112 хүн 40% 

- Зөвлөлдөх 243 хүн 87% 

- Хамтрах 184 хүн 66% 

8 

Мэргэжил арга зүйн 

удирдлагаар хангах гэдгийг та 

юу гэж ойлгодог вэ? 

- Зөвлөн туслах үйл ажиллагаа 235 хүн 84% 

- Удирдан зохион байгуулах үйл ажиллагаа 173 

хүн 62% 

- Багшийн хөгжлийн дэмжих үйл ажиллагаа 221 

хүн 79% 

3. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Ажлын байрны чиг үүргийн өөрчлөлт нь нийгэм цаг үеийн өөрчлөлттэй холбоотой. Ажлын чиг 

үүрэг өөрчлөгдөхийн хэрээр ажлын арга барил өөрчлөгдөх зүй ёсны хэрэг юм. Иймээс 

сургалтын менежерүүдийг ажлын байрны тусгай шаардлагад тавигдсан ур чадварыг 

эзэмшүүлэх, менежментийн ур ухаанд суралцуулах чиглэлээр хамтарч ажиллах орчин 

бүрдүүлэх нь чухал нөлөө үзүүлэх юм. Мөн нөгөө талаас удирдах ажилтны хувийн зохион 

байгуулалт, харилцааны соёл, мэдлэг, чадвар чухал нөлөөтэй. Эдгээр нь удирдлагын арга 

барилын гол суурь чадвар учраас чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд хамгийн ач холбогдолтойд 

тооцогдож байна. 

4. ДҮГНЭЛТ 

Энэхүү судалгаа ЕБС-ийн сургалтын менежерийн ажлын чиг үүргийн өөрчлөлт түүний 

хэрэгжилтийг тодорхойлох зорилготой. Үүний тулд сургалтын менежерийн ажлын байрны 

тодорхойлолтуудад гарсан өөрчлөлт болон ажлын байрандаа хийж буй үндсэн үйл ажиллагааг 

судаллаа. Судалгааны үр дүнд дараах дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд: Ажлын байрны эрх зүйн 

баримт бичгийн шинжилгээний үр дүн, сургалтын менежерээс авсан судалгааны үр дүнг нэгтгэж 

үзэхэд сургалтын менежерийн ажлын чиг үүрэг нь цаг үеэ дагаад өөрчлөгдсөн гэж дүгнэж 

болохоор байна. Өөрөөр хэлбэл үндсэн ажил болох сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багшийн 

хөгжлийг дэмжих, суралцагчийн сурлагын амжилтын үр дүнг үнэлж дүгнэх гэсэн үндсэн үйл 

ажиллагаанууд тогтвортой байгаа бөгөөд шинээр нэмэгдсэн үйл ажиллагаанд сургалтын 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, салбарын бодлого, эрх зүйн орчны хэрэгжилтийн үр дүнг тайлагнах, 

менежмент зохион байгуулалтыг сайжруулах, сургуулийг цогц нэгдсэн удирдлагаар хангах, 

хамтын ажиллагааг өрнүүлэх, тусгай хэрэгцээт сургалтын орчин бүрдүүлэх, мэдээллийн шинэ 

технологийг хэрэгжүүлэх, ажлын байран дахь багшийн хөгжлийг дэмжих, ажлын эерэг орчин 

бүрдүүлэх, ёс зүй, харилцаа хандлага, соён гэгээрүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх, үнэлгээний 

тогтолцоо, даалгаврын сан бүрдүүлэх, мэдээллийн системд сан бүрдүүлэх, архив бичиг хэргийн 

бүрдэлт, байгууллагын нууц, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зэрэг чиг үүргийн ажлууд 

сургалтын менежерийн зайлшгүй хийж гүйцэтгэх ажил болсон байна. Үндсэн үйл ажиллагааны 

тоо нэмэгдсэн ч сургалтын үйл явцыг хянах, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг турших зэрэг 

чиг үүргийн ажлууд багассан байна. Гэсэн хэдий ч сургалтын менежерүүд ажлын байрандаа 

тайлан судалгаа гаргах, хичээлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөг хянаж шалгах, цаг үеийн гэнэтийн 
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ажлыг хамгийн ихээр хийж гүйцэтгэж байна. 
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