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НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол Улсын Консерваторнд (цаашнд Консерваторн гэнэ) багш сошон шалгаруулж 
авах, профессор, дэд профессор, хүндэт профессор, ахлах багш, багш, даддагажшч багщ гэрээт 
багш ажиллуулахад Боловсролын тухай хууль, “ДЭЭД боловсролын тухай” хууль, “Их дээд 
сургууль, коллежгаш багшпд тавигдах нгагглэг шаарддага” бусад холбогдох хууль тогтоомж, 
Консерваторгаш дүрэм, журам болон энэхүү журмыг мөрддөг болгоно.

НЭГ. МОНГОЛ УЛСЫН КОНСЕРВАТОРИЙН БАГНШЙН МЭРГЭЖЛИЙН 
УР ЧАДВАРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1.1 Консерваторгаш багш нь мэргэжлийн баялаг туршлагатай, онольш гүнзгий мэддэгтэй, 
оюуны өндөр чадамжтай, судалгааны болон заах арга зүй эзэмшсэн, сургалт, уран бүтээл, 
эрдэм шннжнлгээгаш ажлыг хослуулан гүйцэтгэх чадвартай, мэдээллгаш технологийн 
ололтыг ашнгладаг, мэддэг чадвараа дээшлүүлэхэд санаачилхатай ажилладаг, залуу уран 
бүтээлчднйг сурган хүмүүжүүлэх туршлагатай, багшнйн ёс зүйг эрхэмлэдэг уран бүтээлч, 
судлаач багш байна.

1.2 Консерваторпйн багш нь магистраас доошгүй эрдмгаш зэрэг цолтой байна.
1.3 Консерваторхшн багш нь 5-аас дээш жнл мэргэжлээрээ ажнлласан уран бүтээлч, судлаач 

багш байна.
1.4 Мэргэжлийн багш нь зөвхөн боловсрольш барнмт бичиг дээрх /диплом/-ээр олгосон 

мэргэжлээр ажиляана.
1.5 Консерваторгаш багш нь шргэжил дээшлүүлэх, уран бүтээл, сургалт, судалгааны ажлын 

төлөвлөгөө гарган тэнхим профессорын багийн хурлаар хэлэлцүүлэн, мэргэжлгаш 
сургуулийн захиралтай гэрээ байгуулж ажиллана.

1.6 Консерваторийн багш нь гадаад хэлээр мэргэжлийн ном, сурах бичиг, сэтгүүл, гарын авлага 
ашиглах чадвартай байна.

1.7 Гадаадад зочин багшаар ажнллах, мэргэжил дээшлүүлэх, суралцахаар явахдаа багш 
Консерваторитай гэрээ байгуулах ба гэрээшш хугацааг нэг удаа сушаж болно. Хүндэтгэн 
үзэх шалтгаангүйгээр гэрээннй хугацаа хэтрүүлбэл ажилд эргэн орох асуудлыг ппшэ 
багшнйн адил сонгон шалгаруулалтаар нпшдвэрлэнэ.

1.8 Мэргэжлийн багш нь хоёр жнлд нэг удаа бүрэн хэмжээшш бие даасан уран бүтээл туурвина.
1.9 Мэргэжлийн суурь болон ерөнхий суурь ххгчээлгаш багш нь Консерваторид ажилласнаас 

хойш 10 жилийн дотор докторын (Р1Ш) зэрэг хамгаалсан байна.
1.10 Консерваторшш багшийн ажлыг гурван жгш тутамд аттестатчилна.
1.11 Мэргэжлийн багш нь сураяцагчтай тогтвортой ажиллах бөгөөд суралцагчийг зөвхөн 

хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар өөр багшид шилжүүлнэ.
1.12 Консерваторийн үндсэн багшид давхар ажнл эрхлэхийг хориглох ба шаардлагатай 

тохиолдолд сургуулийн захиргаанд хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

8 ТөслийгГХТХА-ны дарга Ц.Шаравцэрэн боловсруулав.
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ХОЁР. КОНСЕРВАТОРИД БАГШСОНГОН ШАТГАРУУЛАХ

2.1. Консерваторгащ багшнд тавнгдах гааардлагыг бүрэн хангасан, туханн салбартаа хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, танзны болон тоглолтын баялаг туршлагатан, өндөр ур чадвартай, 
мэргэжлпйн хөгжимчин, дуучин, бүжигчин, щгркгаш жүжиггаш зэрэг туэсайн улс, олон 
улсын хэмжээнд өндрөөр үнэлэгдсэн улсын алдар цолтой уран бүтээлч, урлаг 
судлалын ухааны докторын зэрэгтэй эрдэмтнийг сонгон шалгаруулалтгүй авч 
ажнллуулж болно.

2.2. Консерваторид үр бүтээлтэй ажнллаж байгаад докторантурын сургалтад хамрагдаж 
эрдмийн зэргээ амжилттай хамгаалсан багнпшг үргэлжлүүлэн сонгон шалгаруулалтгүй 
авч ажнллуулж болно.

2.3. Консерваторид олон жил өндөр үр бүтээлтэй ажнлласан эсвэл уран бүтээлшш болон 
Эрдмийн ажлын туршлагатай тэтгэврийн насны багш нарыг эрдмгаш зөвлөл, мэргэжлнйн 
сургуулнйн санал, Захирлын зөвлөлгаш хурлын пшйдвэрийг үндэслэн, 75%, 50%, 25%- 
ийн цагийн ачаалалтай гэрээт багшийн орон тоонд захирлын тушаалаар ажиллуулна.

2.4. Консерваторгаш урнлгаар ажнллах багшнйг тухайн гэрээнд тусгасан нөхцөлөөр 
ажнллуулна.

2.5. Консерваторнд мэргэжлшш ёс зүй, ур чадвар, сурган хүмүүжүүлэх заах арга зүйн 
турнгаагатай, Их дээд сургууль, коллежгаш багшнд тавигдах шштлэг шаардлагьн 
хангасан багшийг нээлттэй сошон шалгаруулалтаар авна.

2.6. Багш нпшээр авах асуудлыг багш дутагдалтай байгаа тэнхнмийн санальн үндэслэн жил 
бүрпйн VI, ХИ-р сард захнрлын тушаалаар тошшогдсон ажлын хэсэг/захнргаа, СБЗГ 
болон мэргэжлгаш тэнхимээс бүрдсэн/ сошон шалгаруулалтьн зохион байгуулна. 
Зайлшгүй шаардлагатай тохнолдолд хнчээлнйн жилгаш дундуур сошон шалгаруулалтьн 
зохнон байгуулж болно.

2.7. Консерваторийн багш нь үндсэн болон гэрээт багш байна. Үүнд:
2.7.1. Үндсэнбагш:

Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн багш
Мэргэжлгаш өндөр ур чадвартай уран бүтээлч эсвэл эрдэмтэн /гадаад, дотоод/ 

багнпшг урилгаар ажиллуулах
2.7.2. Гэрээтбагш:

Гэрээт багшнь 75%, 50%, 25%-ийн цаггаш ачаалалтай байна.
2.8. Багшийг сошон нюлгаруулалтаар авахад дараах зарчмыг баримтална.

2.8.1. Багш сошон шалгаруулах зарьн тэнхим, мэргэжлнйн сургууль, захнрлын зөвлөлийн 
саналд үндэслэн шалгаруулалт эхлэхээс гурваас доошгүй долоо хоноггаш өмнө 
нийтийн хэвлэл болон сургуулнйн цахнм хуудаснаа нийтэлнэ. Зарлан шштлэх ажлыг 
Консерваторгаш хүний нөөщшн мэргэжилтэн хар1гуцна.

2.8.2. Зарлалд ажлын байрны нэр, бүрдүүлэх бигап баримг, багнпшн заах хичээл, уран 
бүтээлийн болон эрдэм нпшжилгээний ажлын ганлэл, эрдмгаш зэрэг, гадаад хэлюш 
мэдлэг, шргэжлээрээ ажнлласан жил, нас зэрэг сошон шалгаруулалтад тавшдах 
шштлэг болон тусгай шаардлагыг дурдсан байна.

2.9. Сошон шалгаруулалтад орох багш бүртгүүлэхээр нрэхдээ дараах материальн бүрдүүлсэн 
байна. Үүнд:
• Боловсролын диплом, багшлах эрхгаш үнэмлэх
• Т өргаш албан хааггашн анкет
• Урьд ш  ажнллаж байсан албан газрын ажнл байдлын тодорхойлолт
• Эрдэм нпшжплгээшш бүтээлгаш жагсаалт
• Уран бүтээлийн жагсаалт
• Иргэгаш үнэмлэх
• Цээж зураг
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• Цагдаагийн газрын тодорхонлолт
2.9.1. Хүнпн нөөщпТн мэргэжхштэн бүртгэлшп- заасан хугацаанд явуулах ба бүртгэлшш 

дугаар, овог нэр, төгссөн сургууль, иргэний үнэмлэхийн дугаар, холбоо барнх утас, 
цахим хаяг, бүртгэсэн огноо, цагнйг тэмдэглэж, оролцох хүмүүст энэ журмыг 
танилцуулна.

2.10. Сонгон шалгаруулалтын болзол хангасан ажнл горилогчдоос Консерваторийн захирлын 
тушаалаар байгуулсан шалгалтын комисс мэргэжлийн шалгалт авна.Үүнд:

2.10.1. Мэргэжлнйн багишйн сонгон шалгаруулалтад оролцогчнд:
• Ур чадварын шалгалт (1-2 төрөл-жанрын бүтээл хөгжимдөх, дуулах, бүжнглэх)
• Багшлах ур чадварын шалгалт (20-30 минутын мэргэжлийн хнчээл, Бүжгийн 

багш дасгалжуулагч, Циркийн багшнйг мэргэжлнйн ажлын турншага дээр 
үндэслэх)

2.10.2. Мэргэжлнйн суурь болон ерөнхнй суурь хнчээлнйн багпшйн сонгон шалгаруулалшад 
оролцогчид:

• Ярнлцлага, бичгийн /эсээ/ шалгалт зохион байгуулж, сургалт эрдэм 
шннжнлгээннй бүтээлд үнэлгээ өгнө.

• Багншах ур чадварын шалгалт (20-30 мннутын хичээл)
2.11. Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн нргэдээс нэгдсэн журмаар мэдээлэл технологи, гадаад 

хэлшш мэдпэгнйн шалгалт авах бөгөөд шалгалт тус бүрд 70 ба түүнээс дээш хувгага 
үнэлгээ авсан бол тэнцсэнд тооцно.

2.12. Улсын болон олон улсын мэргэжлгаш уралдаанд тэргүүн, дэд байрын шагналтньн 
мэргэжлийн ур чадварын шажалтаас чөлөөлж болно.

2.13. Консерваторнд гадаад хэлшш багшаар ажнллах хүсэлтэй иргэд олон улсын хэмжээнд 
шштлэг хэрэглэдэг түвнпш тогтоох шалгалтын (ТОЕРБ, ШТ, ГЕБТЗ ба бусад) боломжит 
оноог сүүлнйн хоёр жнлнйн хугацаанд авсан бол нгууд тооцно.

2.14. Сошон шажаруулалтын дүнгээр болзол хангасан багнпшг Захнрлын зөвлөлинн хуралд 
таннлцуулж, захнрлын тушаалаар тошшно.

2.15. Сошон шажаруулалтад тэнцсэн багнпшг 1-3 жнл хүртэл хугацаагаар дадпагажшч 
багшаар ажнллуулж, ажлын үр дүн, тэнхнм, мэргэжлгаш сургуулнйн санальн харгалзан 
ажлын үр дүш дараах шалгууруудын дагуу үндсэн багшаар авах асуудпыг Захнрлын 
зөвлөлийн хурлаар нпшдвэрлэнэ. Үүнд:

2.15.1. Ерөнхга! соёл ба харилцааны чадвар
• Багш нь үндсэн хууль, Боловсро.пын тухай хууль болон бусад хууль, тэдгээртэй 

нгашүүлэн гаргасан бүх шатны алнваа шнйдюр, дүрэм стандартыг мөрддөг, 
сурталчплдаг, хэрэгжүүлдэг байх;

• Суралцаггашн хөгжнл, төлөвншшТн тасралтгүй өсөлтнйг буюу сургалтын аж лын 
үр дүш оновчтой, боднтой, тодорхойлон тухайн нөхцөл, оргагн, нөөцөд 
тужуурлан тодорхой үр дүнд хүргэх, сургалтын үйл явцьн нпшжлэх ухааны 
үндэстэй боднтой төлөвлөдөг, үр анпптай зохнон байгуулдаг, манлайлан 
уднрддаг, тогтмол хянан сайжруулдаг зэрэг сургалтын менежергага үндсэн 
чадваруудыг эзэмшсэн байх;

• Багнпшн ёсзүйн дүрмнйг сахин бнелүүлдэг, ёсзүйн өндөр харпуцлагатай байх;
• Боловсролын харилцаанд оролцогсдыг дэмжнн тэдшшг хүндэтгэж, эрхнйг нь 

дээдэлдэг байх;
• Хүмүүстэй харнлцан зөвнпшцөж чаддаг, тэднга! зан үйлд нөлөөлөх сурган 

хүмүүжүүлэх эв дүйг эзэмшсэн байх;
• Хамт олны дунд эвсэг нөхөрсөг зан байдпыг эрхэмлэн бусад багш нартай 

хамтран ажнллаж тэднээс байша суралцдаг байх;
2.15.2. Бүтээлч чадвар
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• Сургалтад шннэ арга технолопшг нэвтрүүлэн өөрийн үнл ажпллагаанд 
нгүүмжлэлтэй хандаж бүтээлч нпгнэ санаа, санаачилга дэвшүүлэн ажтш үүргнйг 
шуурхай гүйцэтгэж, үйл ажнллагаандаа боднтой хандах ажнл хэрэгч чанарыг 
эзэмшсэн байх;

• Шннэ мэдээлэл, технолопшг эрэлхшшэн, тэдгээрнйг дамжуулах биш 
суралцагчдын хэрэгцээнд тохнруулан боловсруулж, практнкг хэрэгжүүлэх 
талаар бүтээлчээр сэтгэж ажилладаг байх;

• Сургуулшш ерөнххш зорнлго, зорилтод шшцүүлэн сургалтын лабораторн, 
кабинет тоноглох, тохнжуулах болон өөр бусад хэлбэрээр сургууль хөгжүүлэх 
ажилд хувь нэмрээ оруулдаг байх.

2.15.3. Мэргэжлнйн ур чадвар
Онолын талаар:
• Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багш нь багшлах эрх (сертнфнкат) 

авсан байхын зэрэгцээ үндсэн мэргэжлшш хнчээл заахын тулд магнстраас 
доошгүй боловсролын зэрэгтэй байх;

• Уран бүтээлч хүний хүчин зүйл, нөөц бололцоог бүрэн дүүрэн нлрүүлж, 
хөгжүүлэн тэдшш үйл ажнллагаа, харшщаа, хамтын ажнллагааг зөв 
зохнцуулдаг, багш өөрөө уран бүтээлч, өөрнйн урын сантай гэх мэт бүх талын 
үлгэр дуурайл үзүүлдэг байх;

• Урлаг, хөгжмийн боловсрол, боловсрол судлал, сэтгэл судпалын ухааны арга 
зүйг эзэмшиж, судалгааны үндсэн дээр сургалтын хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүн, 
заах арга, сургалтъш арга зүйг боловсронгуй болгож тодорхой чиглэлээр бусад 
багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг бне даан буюу бусадтай хамтран 
зохнон байгуулдаг сургалтын технологнч байх;

2.15.4. Судалгаа ншнжплгээшш чадвар
• Урлагнйн, хөгжмийн ухааны судалгаа, шинжилгээшш арга зүйг эзэмшсэн 

тодорхой чнглэлээр судалгааны ажил, төсөл хөтөлбөр боловсруулж ажилладаг 
байх;

• Сургалт, эрдэм шшгжилхээ, судалгаа, урлагийн байгууллагуудьш хамтын 
ажиллагааг уялдуулан явуулах ажлын арга барилд суралцсан байх;

• Дотоод, гадаадын төсөл, судалгааны ажилд оролцдог байх;
2.15.5. Бусад:

• Сургалтын зорилгоо хүрсэн үр дүнтэй нь олон талаас нь харьцуулдаг, цаашпд 
сургалтын чанарыг сайжруулах арга замыг тодорхойлдог байх;

• Багш өөрөө тасралтгүй суралцаж өөргаш мэдлэг боловсрол, сургалтыг уднрдах 
арга барилыг байша дээшлүүлж, сургах үйл ажиллагааны технологийг шинэчпэн 
ур чадварын өндөр түвншнд ажплладаг байх;

• СуралцагчгаТг хайрлан хүндэтгэж, тэдэнд өөрийн нь давуу талыг нь мэдрүүлж, 
суралцах, өөргапөө удирдах, хөгжүүлэх талаарх аргыг заан сургадаг байх;

• Компъютерыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглан интернэтшш 
мэдээдпийг авч мэдлэг, туршлагаа баяжуулдаг чадвартай байх;

2.16 Дадлагажигч багнпшт төргаш үйлчилээшш 9 дүгээр зэрэглэлээр /ТҮ-9/ цалпнжуулна.

ГУРАВ. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОХ БАГШНЙН 
МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

3.1. Мэргэжлийн Төгөлдөр хуур, Утсан хөгжим, Цөөхүүл хөгжмийн тэнхимд багшаар орох 
хүсэлтэй батшйг 1 -3 жил цагийн багшаар ажиллуулах бөгөөд цагийи багш нараас дараах 
үзүүлэлтүүдээр тэнхимийн багш нарын санапыг үндэслэн дадлагажигч болон үндсэн 
багнппш зэрэглэлд дэвшүүлэн ажиллуулна. Үүнд:
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• Мэргэжлийн хөгжимдөх ур чадвар /багшаар орсон эхнин 3 сарын дотор 3 төрөл 
хэлбэрээс доошгүн бие даасан концерт/

• Төгссөн сургуулнйн днпломын үр дүн, улсын шалгалтын программ
• Товч намтар болон гаргасан амжилтууд /тайлан болон төрөл бүрийн оролцсон 

концертууд, олон улсын болон улсын чанартай уралдаануудад амжилттай оролцсон 
эсэх, суралцах хугацаандаа тэргүүшш сурагч байсан эсэх

• Концертмейстр багшаар олон жил амжилттай ажшшасан багш нараас Цөөхүүл 
хөгжмийн тэнхнмд сошон шалгаруулалтгүйгээр авч ажиллуулж болно.

3.2. Ерөнхий төгөлдөр хуурын тэнхнм:
• Төгөлдөр хуурч, хөгжмийн багш мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй;
• Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жнл ажнлласан туршлагатай байх;

3.3. Үндэсний хөгжмийн тэнхим:
• Мэргэжлгаш сургууль төгссөн байх;
• Мэргэжлээрээ 3-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх;
• Багшлах ажлын туршлагатай байх;
• Гадаадын болон дотоодын мэргэжлнйн уралдаанд оролцсон байдал, гаргасан 

амжилтууд:
3.4. Үлээвэр, Цохнвор хөгжмийн тэнхим:

• Мэргэжлгаш сургууль төгссөн байх, днпломын мэргэжлгаш хичээлийн үр дүн 85% 
доошгүй байх;

• Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жнл ажшшасан байх;
3.5. Бүжгийн тэнхим:

• Мэргэжлийн шаталсан сургууль төгссөн байх;
• Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жш ажилласан байх;

3.6. Концертмейстр:
• Т өгөлдөр хуурч мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх;
• Нот шууд харж хөгжимдөх ур чадвартай байх;

3.6.1. Бүжгийн концертмейстрт тавнгдах шаардлага:
• Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жнл ажнлласан байх;
• Чөлөөт сэтгэмжээр /нмпровнзацн/ хөгжимдөх ур чадвартай байх;

3.7. Цпркийн тэнхим:
• Хөгжнм бүжгийн коллеж төгссөн байх;
• Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жнл ажнлласан байх;
• Мэргэжлээрээ гаргасан амжилтууд

3.8. Дуулаачшш тэнхим:
• Мэргэжлийн шаталсан сургалттай сургууль төгссөн байх;
• Мэргэжлшш урлагийн байгууллагад 10-аас дээш жнл ажплласан байх;
• Дуулах ур зүйн цагнйн болон дадлагажшч багшаар 1-3 жнл ажпллаж багшлах ур 

чадвараа таннулсан байх;
• Хөгжмийн боловсрол болон дуулаачшш хоолойн онцлопшн онол нрактнкгаш 

мэдпэгтэй байх;
• Дуулах урлагтай холбоотой гадаад хэлшш мэдпэгтэй байх /Италн, Орос, Франц, 

Г ерман/
• Мэргэжлээрээ гаргасан амжилтууд

3.9. Хөгжмшга ухааны тэнхнм:
• Гадаад дотоодын мэргэжшшн хөгжмгаш суурь боловсролыг эзэмшсэн байх 

/Мэргэжлгаш хөгжмгага дунд боловсрол/
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• Мэргэжлийн суурь шалгалт авна /хөгжмийн онол, соноршуулга, хөгжмийн түүх, 
гармонп, хөгжмийн нпшжлэл/

• Тухайн заах хичээлийн чиглэлээр шалгалт авна /жишээ нь: олон хоолойн ухаан, дорно 
дахины хөгжмийн түүх, ардын уран бүтээл, зэмсэг судлал, хөрвүүлэг, удирдвар 
уншвар гэх мэт/.

—оОо—
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