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Хичээл заах  багш нарын мэдээлэл 

 

Тэнхимийн нэр: Математик    

Багшийн нэр, цол зэрэг: Мат.-ийн тэнхимийн багш нар, тухайлбал Н.Ууганбаатар 

Утас: 89 55 36 46       

Э-шуудангийн хаяг: uugnaa.ninjbat@gmail.com    

Өрөө: 1-120     

Зөвлөгөө өгөх гараг, цаг:   

Цахим хуудас: http://sas.num.edu.mn/?page_id=256    
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ХИЧЭЭЛИЙН ЗАЛГАМЖ ХОЛБОО (Хоёроос илүү хичээл оруулж болохгүй): 

Өмнө үзсэн байх хичээлийн нэр, индекс: 

1.  Click here to enter text. Click here to enter text. 

2. Click here to enter text. Click here to enter text. 

Зэрэг үзэхэд тохиромжтой хичээлийн нэр, индекс:  

1. Click here to enter text. Click here to enter text. 

2. Click here to enter text. Click here to enter text. 

ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО, АЧ ХОЛБОГДОЛ:: 
Байгалийн шинжлэх ухааны үндсэн хэрэглэгдэхүүн болсон математикийн ухааны суурь ойлголтуудтай 

танилцуулж, математикийг ашиглах зарим үндсэн чадваруудыг эзэмшүүлэхэд энэ хичээлийн зорилго 

оршино. 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:  

Монголоор: Хичээлийн эхэнд математик хандлагын онцлогийг мэдрүүлэх зорилгоор практик асуудлыг 

математикаар томъёолох, шийдэх, ерөнхийлөх, зүй тогтол олох гэсэн үндсэн ойлголт, чадваруудыг 

эзэмшүүлэх сонирхолтой бодлогууд, зарим сонгодог теоремуудын талаар авч үзнэ. Дараа нь нэг ба олон 

хувьсагчийн анализ, тэр дундаа дифференциал болон интеграл тоолол, тэдний хэрэглээг үзнэ. Улмаар 

тооцон бодох математикийн зарим элементүүд, тэр дундаа алгебрын тэгшитгэлийн шийдийг олох зарим 

сонгодог аргуудыг үзнэ. Сүүлийн хэсэгт нь олон хэмжээст огторгуй, шугаман алгебр болон ердийн 

дифференциал тэгшитгэлийн талаар үзнэ. 

Англиар: The course starts by introducing some features of the mathematical approach, namely mathematical 

formulization of some important practical problems, and their solutions, ways to generalize given patterns into 

theorems and their proofs. In order to demonstrate these, we discuss several classical problems in astronomy, 

geography, etc and also some classical theorems in geometry. Following this, we introduce basics of single and 

multivariate calculus and their applications. Then, we cover some classical topics in numerical analysis. Finally, 

we discuss geometric structure of multi-dimentaional Euclidean spaces via linear algebra, and some basics of 

ordinary differential equations. 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ: 

Математикийг ойлгож, хүндэлдэг болох. Аливаа асуудлын математик талыг нь олж харж чаддаг болох. 

Анализ, Тооцон бодох, Шугаман алгебр, Дифф. тэгшитгэл гэсэн математикийн үндсэн салбаруудын 

талаар суурь мэдлэгтэй болох, эдгээр салбарын суурь ойлголтууд, үр дүнгүүдийн ашиглаж чаддаг болох.  
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ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ: 

Дараах хүснэгтийн дагуу хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөлтийг хийх ба лекц, семинарын хичээлийн сэдэв бүрээр агуулгыг товч бичнэ.  

А.Лекц, семинар, лаборатори: 

Долоо 

хоног 

Хичээлийн сэдэв, хэлбэр 

(лекц/семинар) 
Сэдвийн агуулга, олгох мэдлэг чадвар 

Тухайн сэдэвт заавал ашиглах 

ном, эх сурвалжийн жагсаалт 
Цаг 

I 

Шинжлэх ухаан, хэмжилт ба тооцоолол Шинжлэх ухаан, тэр дундаа байгалийн 

ухаан нь хэмжилттэй яагаад зайлшгүй 

холбогддог? Хэмжилт нь 

математиктай яагаад зайлшгүй 

холбогддог вэ? гэсэн үндсэн хоёр 

философи асуултанд хариулна. Жишээ 

дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Polya 

(1977) 
3 

II 

Математикийн бодлого, түүний бодолт Математикт суралцах нь бодлого 

бодож сурахаас эхэлдэг. Зарим 

сонирхолтой, сонгодог бодлогуудыг 

бодож, улмаар бодлого бодоход юуг 

анхаарч, яаж ажиллах нь зохистой вэ? 

гэдгийг тайлбарлана. Жишээ 

дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Arnold 

(2004); Tao (2005)  
3 

III 

Хийсвэрлэл, Логик дүгнэлт ба Теорем Математик хэлэнд юмсыг хэрхэн 

томъёолдог, ингэхдээ юуг илүү 

анхаардаг; математикийн теорем гэж 

чухам юу болох талаар тайлбарлаж 

танилцуулна. Жишээ дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Gowers 

(2006) 
3 

IV 

Олонлог, тоон системүүд ба тэдэн дээрх 

үйлдлүүд 

Математикийн алгебр үндэс орж ирнэ. 

Олонлог ба тэдэн дээрх үйлдлүүд, 

Венн диаграм; тоон системүүд, тэдэн 

дээрх үйлдлүүд, тэдний үндсэн шинж 

чанарууд. Компсекс тоон арифметик. 

Жишээ дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); 

Beaumont and Pierce (1963) 
3 

V 
Функцийн тухай үндсэн ойлголт Функц нь юмс хоорондын тоон 

хамаарлыг илэрхийлэгч юм. Функцын 

Ууганбаатарын лекц (2015); Riley 

and Hobson (2011) 
3 
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тодорхойлолт, иньектив, сурьектив, 

биектив функц. Урвуу функц, 

функцуудын залгалт (композици). 

Жишээ дасгалууд бодно. 

VI 

Тасралтгүй функц, гүдгэр болон хотгор 

функц 

Эдгээр ойлголтуудын тодорхойлолт, 

зурган дүрслэл, жишээнүүд. Зарим 

чухал хэрэглээ; жишээ нь дундаж 

утгын теорем. Жишээ дасгалууд 

бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Riley 

and Hobson (2011) 
3 

VII 

Тоон дараалал, тоон цуваа болон 

хязгаар 

Тоон дараалал, цуваа болон тэдний 

хязгаарын тодорхойлолт. Дарааллууд 

дээр хийгдэх үйлдлүүд (нийлбэр, 

үржвэр). Сандвич теорем. Нийлэлтийн 

зарим шинжүүр. Жишээ дасгалууд 

бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); 

Beaumont and Pierce (1963) 
3 

VIII 

Тэгшитгэл ба түүний шийд, Алгебрийн 

үндсэн теорем 

Байгалийн хуулиуд тэгшитгэлээр 

илэрхийлэгдэх нь. Тэгшитгэлийн 

шийд олдох эсэх тухай асуудал, 

алгебрын үндсэн теорем. Жишээ 

дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); 

Beaumont and Pierce (1963); 

Vilenkin (1979) 

3 

IX 

Рекурсив тэгшитгэлийн шийд олох, 

Итерацийн арга 

Рекурсив тэгшитгэлийн шийдийг тоон 

аргаар олох. Үл хөдлөх цэгт итерациар 

хүрэх (the method of successive 

approximation). Жишээ дасгалууд 

бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); 

Vilenkin (1979) 
3 

X 

 Дифф. тоолол, уламжлал Нэг хувьсагчийн фунцкын 

уламжлалын тодорхойлолт; 

уламжлалын чанарууд болон 

уламжлал авах (тооцох) дүрмүүд. 

Жишээ дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Riley 

and Hobson (2011) 
3 

XI 

Уламжлалын зарим хэрэглээ Уламжлалын физик тайлбар (хурд, 

худратгал). Уламжлалаар функцийг 

шинжих нь. Ньютоны аргаар 

тэгшитгэлийн шийд олох. Жишээ 

дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Riley 

and Hobson (2011) 
3 
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XII 

Олон хувьсагчийн функцын уламжлал Олон хувьсагчийн функцын 

уламжлалын тодорхойлолт; 

уламжлалын чанарууд болон 

уламжлал авах (тооцох) дүрмүүд. 

Жишээ дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Riley 

and Hobson (2011) 
3 

XIII 

Интеграл тоолол; Риманы интеграл Риманы интегралын тодорхойлолт, 

байгуулалт болон түүний физик 

тайлбар. Интегралыг олоход туслах 

зарим дүрмүүд. Жишээ дасгалууд 

бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Riley 

and Hobson (2011) 
3 

XIV 

Интегралын зарим хэрэглээ Дүрсийн талбай, эргүүлэлтийн 

биетийн эзэлхүүн, гадаргуун талбай 

олох томъёонууд. Тэдний гаргалгаа. 

Жишээ дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Riley 

and Hobson (2011) 
3 

XV 

Вектор, матриц болон тэдэн дээрх 

үйлдлүүд 

Олон хэмжээст огторгуй, вектор болон 

тэдэн дээрх үйлдлүүд. Мартиц 

шугаман буулгалт болох нь. Матриц 

дээрх үндсэн үйлдлүүд. Тэдний 

геометр тайлбар, физик үндэслэл. 

Жишээ дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Riley 

and Hobson (2011) 
3 

XVI 

Ердийн дифф. тэгшитгэл Ердийн дифф. тэгшитгэлийн үндсэн 

ойлголт. Ямар тэгшитгэл, юуг 

илэрхийлдэг, түүний шийд нь юу 

болох. 1-р эрэмбийн шугаман 

тэгшитгэл, Ньютоны хөрөлтийн хууль. 

Жишээ дасгалууд бодно. 

Ууганбаатарын лекц (2015); Riley 

and Hobson (2011) 
3 

Нийт   

Тайлбар: Хоёр долоо хоногт нэг ордог хичээлийг аль долоо хоногт орох нь тодорхойгүй учраас хоёр хоёроор нь нийлүүлж бичих 
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ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (идэвх, явц, шалгалт): 
Энд тухайн хичээлийн ерөнхий болон сэдэв бүрээр эзэмшсэн мэдлэг, чадварыг хэрхэн үнэлэх 

талаар тодорхой бичнэ. Мөн улирлын явцын болон эцсийн шалгалтын оноог тодорхой бичих 

шаардлагатай. 

Дүгнэх зүйл Оноо Тайлбар  

Ирц, идэвхи 20 Хичээл, семинарт суусан байдал, бодлого дасгалыг 

бодсон байдалаар нь дүгнэнэ. 

Явцын шалгалт 40 4-5 бодлоготой шалгалтыг бичгээр авна. 

Эцсийн шалгалт 40 4-5 бодлоготой шалгалтыг бичгээр авна. 

Нийт  100  
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2. Н.Ууганбаатар, “Химид Зориулсан Математик: Лекцийн Тэмдэглэл” 2015 он 

(Веб хуудсанд нээллтэй тавьсан): 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx1

dWduYWFuaW5qYmF0fGd4OjQ4MTdkNzFmNzgxYzcyZDU   

3. Beaumont, RA, Pierce RS (1963) “The Algebriac Foundations of Mathematics” 

Addison-Wesley. 

4. Gowers, T (2003) “Mathematics: Very Short Introduction” OUP. 

5. Polya, G. (1977) “Mathematical Methods in Science” MAA. 

6. Riley, KF., Hobson MP. (2011) “Foundation of Mathematics for the Physical 

Sciences” CUP. 

7. Tao, T. (2005) “Solving Mathematical Problems” OUP. 

8. Vilenkin, NYa. (1979) “The Method of Succesive Approximation” Mir Publishers. 

Moscow. 

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx1dWduYWFuaW5qYmF0fGd4OjQ4MTdkNzFmNzgxYzcyZDU
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