
 Монгол улсын их сургууль 

1 

 

ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР 
 

Хичээлийн нэр: БАЙГАЛЬ ОРОН ЗАЙН АШИГЛАЛТЫН ҮНДЭС 

INTRODUCTION TO NATURAL AND SPATIAL RESOURCE 
 

Хичээлийн индекс:   GEOG200 

Хичээлийн ангилал:   Бакалавр, мэргэжлийн заавал үзэх 

Хичээлийн багц цаг(нийт  3 ББц: 

лекц  2Бц 

семинар 1Бц 

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

Судлах улирал:   бүх улирал 

Нийт хуудасны тоо:   8 

 

Боловсруулсан: 

Бүрэлдэхүүн 

сургууль 
Тэнхим Багшийн нэр, цол, зэрэг Гарын үсэг 

ШУС Газарзүй Д.Ганпүрэв, MS  

ШУС Газарзүй Ч.Заяа, MS  

ШУС Газарзүй Н.Энхтуяа, MS  

 

Зөвшөөрсөн:  

Бүрэлдэхүүн сургууль/ 

тэнхимийн хөтөлбөрийн дэд 

хорооны нэр 

Хэлэлцүүлж 

зөвшөөрсөн 

хурлын огноо 

Хөтөлбөрийн дэд 

хорооны даргын нэр, 

цол, зэрэг 

Гарын үсэг 

МУИС, ШУС-ийн газарзүйн 

тэнхимийн хөтөлбөрийн дэд 

хороо 

2015.01.15 П.Мягмарцэрэн, доктор  

 

 

Баталсан:  

Хичээлийн хөтөлбөрийг МУИС, ШУС-ийн хөтөлбөрийн хорооны 2015 оны 01–р сарын 18-ны 

өдрийн хурлаар хэлэлцэж батлав.  

 

Тамга  



 Монгол улсын их сургууль 

2 

 

Хичээл заах багш нарын мэдээлэл 

 

Тэнхимийн нэр:     Газарзүй   

Багшийн нэр, цол зэрэг:   Д.Ганпүрэв, MS 

Ч.Заяа, MS 

Н.Энхтуяа, MS 

Утас:  

Д.Ганпүрэв: 99094128 

Ч.Заяа: 95777073 

Н.Энхтуяа: 99012870 

Э-шуудангийн хаяг: 

Д.Ганпүрэв: ganpurev@num.edu.mn 

Ч.Заяа: zayakazia@gmail.com 

Н.Энхтуяа: n.enkhtuya@num.edu.mn 

 

Өрөө:   

Д.Ганпүрэв: II-224 

Ч.Заяа: II-224 

Н.Энхтуяа: II-138 Б    

Зөвлөгөө өгөх гараг, цаг: Тухайн хичээлийн жилийн улирлын эхэнд хичээлийн хуваарь 

үндэслэн тогтоодог болно.  

Цахим хуудас:..............................................................  

  

mailto:ganpurev@num.edu.mn
mailto:zayakazia@gmail.com
mailto:enkhtuya@num.edu.mn


 Монгол улсын их сургууль 

3 

 

ХИЧЭЭЛИЙН ЗАЛГАМЖ ХОЛБОО: 

Өмнө үзсэн байх хичээлийн нэр, индекс: доорхи хоёр хичээлийн аль нэгийг заавал үзэж 

судалсан байх шаардлагатай.  

1. Нийгмийн газарзүй GEOG100  

2. Дэлхий судлалын үндэс GEOG101 

Дараа нь үзэх хичээлийн нэр, индекс:  

ШУС-ийн тухайлсан хөтөлбөрийн мэрэгжлийн суурь хичээлүүд 

ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО, АЧ ХОЛБОГДОЛ: 

Байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны чиглэлээр суралцах төлөвлөгөөтэй оюутнууд болон 

Газарзүй, ГЗМС болон Хот ба бүс нутаг төлөвлөлт, Газар зохион байгуулалтын хөтөлбөрийг 

сонгон сурах оюутнуудад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зорилготой. 

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА: 

Монголоор: Энэхүү хичээл нь байгаль орчны  ашиглалт, хамгаалалт болон орон зайн 

төлөвлөлтийн тухай нэгдсэн ойлголт өгнө. Үүнд: байгаль орчны өөрчлөлт,орон зайн 

төлөвлөлт; тогтвортой баыгаль орчны ашиглалт, хөгжлийн төлөвлөлт; байгаль орчны үндсэн 

шинж чанар, хүрээлэн буй орчны төлөвлөлт г.м.. Мөн тус хичээл нь байгаль, орон зайн 

ашиглалт, хамгаалалтыг хэрхэн хийх, түүний гол ойлголтыг судална. Тухайлбал, орон зайн 

хувьд байгаль орчныг хэрхэн төлөвлөх, тогтвортой ашиглалтын хэлбэрийг хэрхэн дэмжих, 

үүний зэрэгцээ ашиглалтын шинж чанар байгаль орчноос хамаарах онцгой хамаарлын талаар 

олж мэднэ.  Мөн энэ хичээл нь оюутнуудыг төлөвлөлтийн салбартай танилцуулах бөгөөд 

байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын оюутнууд тэр дундаа Газарзүй, ГЗМС, Байгалийн 

нөөц, Хот төлөвлөлт болон Газар зохион байгуулалтын бакалаврын хөтөлбөрийн бусад 

хичээлүүдийг судлах эхлэл болно. 

Англиар: This course will provide an integrative understanding to the environmental and spatial 

planning. These include: environmental change, spatial planning; planning for sustainable 

development; the natural environment and the ecological characteristics; environmental planning, 

planning for open space; among many others. The course will look at introduction to planning for 

environment and space. For example, how the type of environmental planning as for spatial aspects 

can be encouraged and dependence from nature can be discovered. The course will also provide 

students with an introduction to the field of planning and it will also serve as an entry-point for taking 

others classes in the undergraduate program of Geography, GIS, Natural resources, Urban planning 

and Land Management. 

ХИЧЭЭЛЭЭР ЭЗЭМШИХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ДАДАЛ (СУРАЛЦАХУЙН ҮР ДҮН): 

1. Байгаль орчны орон зайн бүтэц, хэлбэр, хэвшинж болон өөрчлөлтийн талаар ерөнхий 

мэдлэгтэй болно; 

2. Төлөвлөлт яагаад хэрэгтэй вэ? - төлөвлөлтийн хэлбэр болон түүний нийгмийн хэрэгцээ 

шардлагын талаар ойлголт авна 

3. Байгаль, орон зайн төлөвлөлтийн онол, арга зүй болон төлөвлөлтийн янз бүрийн 

хэрэглүүрүүдтэй танилцана, төлөвлөлтийн салбар дахь төрөл бүрийн төлөвлөлтийн 

хэрэглээний талаар мэдлэг эзэмшинэ  

4. Байгаль орчин, барилгажсан болон орчны шинж чанарын талаар төсөөлөлтэй болж, дүгнэлт 

хийн, өөрийн санаа бодлыг тусгах, илэрхийлэх чадварыг эзэмшинэ; 

5. Байгаль орчны төлөвлөлтийн талаар анхан шатны цогц ойлголттой болж, байгаль орчны 

төлөвлөлтийн мэдээ, мэдээлэл ашиглан, дүн шинжилгээ хийн, дүгнэлт өгөх; 
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6. Дээрхи үндсэн мэдлэг, чадвар, мэдээлэлдээ тулгуурлан  хот төлөвлөлт болон газар зохион 

байгуулалтын бакалаврын хөтөлбөрийн бусад хичээлүүдийг судлах, судлах чиглэлээ 

тодорхойлох боломжтой болно. 
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ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ: 

Лекц, семинар: 

Долоо

хоног 

Хичээлийнсэдэв Сэдвийн агуулга Тухайн сэдэвт заавал ашиглах ном, эх сурвалж Цаг 

I Байгаль, орон 

зайн ашиглалтын 

талаарх үндсэн 

ойлголт 

- - Орон зайн  төлөвлөлтийн тухай 

- - Байгаль, орон зайн ашиглалтын 

хэвшинжүүдийн тухай  

- Арустамов. Э.А. (2002). Природопользование. г.Москва.  

- Muravey L.A. (2002).  Environmental protection: ecology, pollution and 

management. Unity. Moscow 

- J.Kaiser, R.Godschalk (1995): “Urban land Use Planning”, Chicago. 

- Levy, John M. (2008): "Contemporary Urban Planning"(8th Ed.). New 

Jersey: Prentice Hall. 

Лек 2 

Сем 2 

II Орон зайн 

төлөвлөлтийн 

сонгодог 

онолууд  

- - Байгаль орчин гэж юу вэ? 

- - Бид яагаад төлөвлөдөг вэ? 

- - Орон зайн сонгодог онолууд 

- Арустамов. Э.А. (2002). Природопользование. г.Москва.  

- Muravey L.A. (2002).  Environmental protection: ecology, pollution and 

management. Unity. Moscow 

- Campbell.S (Eds) (2006): "Readings in planning theory"(2
nd

 Ed.), 

Blackwell Publishing.  

- http://alain-

bertaud.com/AB_Files/AB_Transcript_1_use_urban_planning.pdf 

Лек 2 

Сем 2 

III Байршлын 

онолууд болон 

орон зайн 

төлөвлөлтийн 

загваруудын 

тухай 

- - Байгаль орчны өөрчлөлт,  

- - Орон зайн тэлэлт, түүний үр 

дагавар 

- - Philip Kivel (1993): “Land and the city (Patterns and processes of urban 

change)”, London and New York.  

- - World Bank (2013): "Sustainable urban land use planning" Course material, 

Module 1 

Лек 2 

Сем 2 

IV Байгаль, орон 

зайн 

төлөвлөлтийн 

төрөл, түвшин 

- - Байгаль, орон зайн 

төлөвлөлтийн түүх, чиг хандлага, 

агуулга 

- - J.Kaiser, R.Godschalk (1995): “Urban land Use Planning”, Chicago. 

- Campbell.S (Eds) (2006): "Readings in planning theory"(2
nd

 Ed.), 

Blackwell Publishing.  

Лек 2 

Сем 2 

V Хот суурин,  

төлөвлөлт, 

Төлөвлөлтийн 

дизайн, хэлбэр 

- - Төлөвлөлтийн ангилал, бүсчлэл, 

хэв маяг 

- -төлөвлөлтийн зорилго, дизайн, 

гоо зүй  

- - J.Kaiser, R.Godschalk (1995): “Urban land Use Planning”, Chicago. 

 

Лек 2 

Сем 2 
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VI - 

VII 

Газар 

ашиглалтын 

тухай 

- - газар ашиглалтын тухай 

- - Газар ашиглалтын тогтвортой 

төрөл хэлбэрүүд 

- - Газар ашиглалтын 

төлөвлөлтийн бүтэц 

- - J.Kaiser, R.Godschalk (1995): “Urban land Use Planning”, Chicago. 

- GTZ (2004): "Land use planning and urban transport", Rossdorf, Germany 

- - World Bank (2013): "Cities on the move-Urban transport", Washington 

Лек 4 

Сем 4 

VIII Газар  

ашиглалтын 

төлөвлөгөө 

Газар ашиглалтын төлөвлөлтийн 

төрөл, түвшин 

- Газар ашиглалтын төлөвлөлтийн 

арга зүй, хэрэглүүрүүд 

- - World Bank (2013): "Sustainable urban land use planning" Course material, 

Module 1, Washington 

- - J.Kaiser, R.Godschalk (1995): “Urban land Use Planning”, Chicago. 

Лек 2 

Сем 2 

IX Байгаль орчны 

төлөвлөлт , 

хамгаалалт 

- - Байгальорчин, 

байгальорчнычанар, 

- Байгаль хамгаалах үндсэн 

зорилго 

- Байгаль хамгаалах арга 

хэмжээнүүд 

- Байгаль орчны төлөвлөлт, 

ашиглалт, хамгаалалт, хяналт 

БОЯ,(2005). “Байгаль орчин” эрхзүйн баримт бичгийн эмхэтгэл, УБ 

- GIZ (2012): Land Use Planning- Concept, tools, applications"   

- - Levy, John M. (2008): "Contemporary Urban Planning"(8th Ed.). New 

Jersey: Prentice Hall. 

 

Лек 2 

Сем 2 

X Агаар, агаарын 

орон зайн 

ашиглалт  

-  -Агаарын шинж, чанар 

- Агаарын чанар хамгаалах 

- Агаар орчныг зүй зохистой 

ашиглах үндэс 

- J.Randolf (2004): "Environmental land use planning and management", 

London 

- ADB (2012): "Key indicator for Asia and the Pacific" (43th ed), "Special 

Chapter: Green Urbanization in Asia" 

- - GIZ (2012): Land Use Planning- Concept, tools, applications"  

Лек 2 

Сем 2 

XI Хөрс, газар 

тариалан, хөрс 

хамгаалал 

- - Хөрсний болон газрын 

бохирдол, эх үүсвэр, 

- - Газар ашиглалт ба байгаль 

орчны төлөвлөлт  

- Газар тариалангийн систем 

- Хөрсний доройтлын шалтгаан 

- Хөрс хамгаалах аргууд 

- FAO (1996). Land Husbandry components and strategy. Rome 

- Арустамов. Э.А. (2002). Природопользование. г.Москва.  

- Muravey L.A. (2002).  Environmental protection: ecology, pollution and 

management. Unity. Moscow 

- J.Randolf (2004): "Environmental land use planning and management", 

London 

-  

Лек 2 

Сем 2 

XII Гадаргын ус 

ашиглалт, 

хамгаалалт 

- - Гадаргын ус болон усан орчны 

ашиглалт 

- -Гол мөрний ай сав, ай савын 

менежмент 

- - Усны хамгаалалтын болон 

- Арустамов. Э.А. (2002). Природопользование. г.Москва.  

- Muravey L.A. (2002).  Environmental protection: ecology, pollution and 

management. Unity. Moscow 

- J.Randolf (2004): "Environmental land use planning and management", 

London 

Лек 2 

Сем 2 
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хориглох, эрүүл ахуйн бүсүүд, 

тэдгээрийн төлөвлөлт 

-Г.Пүрэвцэрэн (2000): Газрын сангийн менежмент, УБ 

XIII Хог хаягдлын 

менежмент, 

төлөвлөлт 

- - Хог хаягдал, ахуйн болон 

үйлдвэрийн хог хаягдал 

- - Хог хаягдлын менежмент 

- - Хотын хаягдлын цэгийн 

байршил, төлөвлөлт 

- Арустамов. Э.А. (2002). Природопользование. г.Москва.  

- Muravey L.A. (2002).  Environmental protection: ecology, pollution and 

management. Unity. Moscow 

- J.Randolf (2004): "Environmental land use planning and management", 

London 

UN-HABITAT (2010): "The state of Asian Cities", Nairobi, Kenya 

-Г.Пүрэвцэрэн (2000): Газрын сангийн менежмент, УБ 

Лек 2 

Сем 2 

XIV Экологийн 

хязгаарлалттай 

нутаг дэвсгэр, 

бүсийн 

төлөвлөлт  

Газрын хэвлий, 

эрдэс баялгийн 

нөөц ашиглалт 

Уул уурхайн 

төрөл 

- Ой, усархаг чийглэг газар,  

- ТХГН, экологийн хязгаарлалттай 

ашиглах  буюу эмзэг бүсүүдийн 

төлөвлөлт 

- Эрдэс баялгийн ангилал 

- Шатах ба бусад ашигт малтмал 

- Уурхай ба олборлох үйлдвэрлэл 

- J.Randolf (2004): "Environmental land use planning and management", 

London 

UN-HABITAT (2010): "The state of Asian Cities", Nairobi, Kenya 

-Г.Пүрэвцэрэн (2000): Газрын сангийн менежмент, УБ 

Лек 2 

Сем 2 

XV Ой, ногоон 

байгууламжийн 

ашиглалт, 

төлөвлөлт 

- Ой, ойн нөөц, ашиглалтын төрөл 

- Ой зохион байгуулалт, ашиглалт-

хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, 

арчилгаа 

- Ногоон байгууламжийн төрөл, 

төлөвлөлт, шийдэл, ач холбогдол 

- Чимид.Б (2011): “Хотын ногоон байгууламж бага ландшафт 

дендрологийн үндэс” УБ 

- Лхагвасүрэн.Я (2011) “Цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлын агротехник” УБ.- 

Улаанбаатар их сургууль (2012): “Хотын ногоон байгууламж” УБ.  

Лек 2 

Сем 2 

XIV Хөдөө аж ахуй, 

задгай талбай, 

биологийн төрөл 

зүйлийн 

хамгаалалт, 

ашиглалтын 

төлөвлөлт 

- Хөдөө аж ахуй, ХАА-н 

үйлдвэрлэл, ач холбогдол, ХАА-

н газар төлөвлөлтийн ойлголт, 

шийдэл 

- биологийн төрөл зүйлийн 

хамгаалалт талаархи ойлголт, 

дэлхийн туршлага 

- FAO (1996). Land Husbandry components and strategy. Rome 

- Арустамов. Э.А. (2002). Природопользование. г.Москва.  

- ADB (2012): "Key indicator for Asia and the Pacific" (43th ed), "Special 

Chapter: Green Urbanization in Asia" 

Amati, M. (Eds.) (2008): Urban Green Belts in the Twenty first Century, 

Ashgate Publishing Limited, England 

Лек 2 

Сем 2 

Нийт Лек 32 

Сем 32 
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ХИЧЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ (идэвх, явц, шалгалт): 

Дүгнэх зүйл Оноо Тайлбар 

Семинарын 

хичээл 

10 Семинарынхичээлбүрдээргэрийндаалгаварөгч, 5 удаа гэрийн 

даалгавар хурааж шалгана (2оноо5=10.0оноо). Гэрийн 

даалгаврын агуулга давхцахгүй байх дээр багш анхаарна). 

Хичээлийн 

оролцоо (ирц) 

15 Лекц болон семинар 1 таслалт -1 оноо буюу боломжит авах 

ёстой нийт 15 онооноос хасаж тооцно.  

Бие даалтын 

ажил 

15 Биедаалтын ажил 1 удаа өгнө. Байгалийн орон зайн ашиглалттай 

холбоотой нээлттэй сэдвийн хүрээнд илтгэл бэлтгэн 

танилцуулна. Бие даалтын ажлыг 12-р долоо хоногт өгч, 14-р 

долоо хоногт шалгана. 

Явцын 

шалгалт 

20 Явцын шалгалтыг 9-р долоо хоногт 1 удаа тестийн хэлбэрээр 

авна. 

Улирлын 

шалгалт 

40 Улирлын эцэст тестийнхэлбэрээр авч, оюутныг дүгнэнэ. 

Нийт  100  
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