
        “Ирээдүйн Мянгат-2019” МатеМатИкИйн улсын уралдааны удИрдаМж

 Монголын Математикийн Багш нарын Академи (ММБА), Эдюкейшн Ассессмент, Математик сонин/сэтгүүлийн 500 дахь дугаарыг 
угтсан бүтээлч ажлын хүрээнд өөрийн нэрэмжит уралдаанаа 16 дахь жилдээ зохион байгуулах гэж байна. 2016-2017 оны хичээлийн жилээс 
эхлэн тус уралдааныг монгол тулгатны билгүүн математикч Шарайн Мянгатыг алдаршуулах, нэр алдрыг нь олон нийтэд түгээх, мөн уралдаанд 
оролцогчдын дундаас ирээдүйд шинжлэх ухааны салбарт нэр алдраа дуурсгах суутан төрөхийг бэлгэдэн “Ирээдүйн Мянгат” нэрийн дор зохион 
байгуулж эхэлсэн билээ. 
 “Ирээдүйн Мянгат-2019” уралдаан нь нийт оролцогчдоос шалгарсан шилдэг 15%-ийг медаль, батламжаар шагнахаас гадна 
уралдааныг зохион байгуулагчдын зүгээс тус уралдааныг энэ хичээлийн жилээс эхлэн боловсролын үнэлгээний байгууллага болох “Эдюкейшн 
Ассессмент”-тэй хамтран зохион байгуулж, математикийн хичээлээр эзэмшсэн сурагчдын мэдлэг, чадварын түвшнийг үнэлж, оролцогч бүрт 
дэлгэрэнгүй үнэлгээг хүргэнэ. Энэхүү үнэлгээгээр:

•	 Ойлголт & Үйлийн мэдлэг
•	 Загварчлах, өгөгдөлтэй ажиллах 
•	 Математик логик & Эргэцүүлэх
•	 Асуудал шийдвэрлэх

гэсэн 4 талбараар математикийн хичээлээр эзэмшсэн сурагчийн мэдлэг, чадварыг үнэлж, сурагч болон эцэг эхчүүдэд бодит үнэлгээний 
мэдээлэл хүргэнэ. Энэ нь уралдааны нийт оролцогчдод математикийн хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, чадваруудаа нарийвчлан оношлуулж, алийг 
нь хөгжүүлэх шаардлагатай, мөн ямар чадварууд өндөр хөгжсөн байгаа зэргээ олж тогтоох боломж олгож байна. Цаашид “Ирээдүйн Мянгат” 
уралдаанаар сурагчид өөрийн ахиц, математик чадварт гарч буй өөрчлөлтийг жил жилээр харах боломжтой болно.

Зорилго: 
 Сурагчдын математикийн мэдлэг, чадварыг улсын хэмжээнд сорих, математикийн үндсэн чадваруудыг нарийвчлан оношлох, математикийн 

хичээлд дур сонирхолтой сурагчдыг дэмжих. 

Зохион байгуулагч:
 •	 Монголын Математикийн Багш нарын Академи

•	 Эдюкейшн Ассессмент боловсролын үнэлгээний байгууллага
•	 Математик сэтгүүл

Хамрах хүрээ:
 ЕБС-ийн II-IX ангийн сурагчид

Хаана:

ЕБС-ийн сургуулиудад

Хэзээ:

2019 оны V дүгээр сарын 04-ний бямба гарагт, 11:00 цагт Улаанбаатарын цагаар

Бүртгэл:

Бүртгэлийн хураамж:

Орон нутаг: IV/08-IV/24       Улаанбаатар: III/25-IV/19

11.000 төгрөг.

1. Тус уралдаанд сурагчид зөвхөн өөрийн хүсэлтээр оролцоно. 
2. Бүртгэлийг уралдаан зохион байгуулах сургууль тус бүр дээр урьдчилан хийнэ. Уралдаанд зөвхөн бүртгүүлсэн сурагчид оролцоно.
3. Сурагч бүрт зохион байгуулагчаас мандат олгоно.
4. Оролцохыг хүссэн сурагчид эцэг эх болон анги удирдсан, эсвэл математикийн багшаар дамжуулж тухайн сургуулийн бүртгэгч багшид 

бүртгүүлнэ.
5. Уралдааны дүн, мэдээг www.mat.mn вэб хуудас болон фэйсбүүкийн “Монголын Математикийн Багш нарын Академи” хуудсанд 

байршуулна. 

Зохион байгуулалт:

Шагнал урамшуулал:

Математик чадварын үнэлгээ:

Холбоо барих:

Нийт оролцогчдоос шалгарсан шилдэг 15%-ийг медаль, батламжаар шагнана. 

Оролцогч бүрийн математикийн хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, чадварын түвшнийг үнэлж, сурагч бүрт дэлгэрэнгүй үнэлгээг хүргэнэ. 
Үнэлгээний дэлгэрэнгүй хуудсыг оролцогчийн өөрийн хүсэлтийг үндэслэн доорх 3 хэлбэрийн аль нэгээр:

Утас: 7777-1018     
Вэб: www.mat.mn       
Фэйсбүүк: www.facebook.com/Math.Setguul/ 

•	 I байр медаль, батламж /Нийт оролцогчдийн 3%/
•	 II	байр	медаль,	батламж	/Нийт	оролцогчдийн	5%/
•	 III	байр	медаль,	батламж	/Нийт	оролцогчдийн	7%/

гэрт: Шуудангийн хүргэлтээр, гэрийн хаягаар хүлээн авах.
ангид: Шуудангийн хүргэлтээр, сургуулиараа дамжуулан ангидаа хүлээн авах.
Онлайн: www.mat.mn вэб хуудсаар харах, хэвлэж авах.
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