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Засах Төлөвлөх

Хийх Шалгах 

Оролцогч 
талуудын хэрэгцээ

Төгсөгчдийн 
компетенц

Суралцахуйн 
үр дүн

Сургалтын 
хөтөлбөр

Багшлахуй/ 
суралцахуй

Үнэлгээ

Үр дүн/задлан 
шинжилгээ

Эргэх холбоо/ 
шүүн үнэлэх

Стандартчилах

Сайжруулалт
Ажил олгогч, төгсөгчдийн 
уулзалтын зорилго

1. Төгсөгчдийн мэдлэг, ур 
чадвар, хандлага?

2. Төгсөгчдийн ур чадварын 
хөгжил?

3. Ажил олгогчийн ажлын 
байранд тавигдах шаардлага?

4. Хими мэргэжлийн 
хөтөлбөрийг сайжруулах



Агуулга

Тэнхимийн товч 

танилцуулга

Химийн тэнхимд 

явагдаж буй онцлох 

үйл ажиллагаа

Хими мэргэжлийн 

хөтөлбөрийн талаар 

ажил олгогчийн 

үнэлгээ



ТЭНХИМИЙН 

ТОВЧ 

ТАНИЛЦУУЛГА



Жинхэнэ мэдлэг, хүнлэг ёс, оюуныг дээдэлнэ. 

Химийн шинжлэх ухааны чиглэлээр олон улсын

хөгжлийн нийтлэг чиг хандлагад нийцсэн

шаталсан сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл

ажиллагаа явуулж улс орны хөгжилд далайцтай

хувь нэмэр оруулах үндэсний судалгааны төв

байхад оршино.

 Хариуцлагатай удирдлага

 Бүтээлч хамт олон

 Нийгмийн ёс зүйтэй хамт олон,

суралцагчид

 Сургалт, судалгааны таатай орчин

ХИМИЙН ТЭНХИМ



Товч танилцуулга
Бүтэц, бүрэлдэхүүн

• Профессор багш (21)

• Сургалтын болон үйлчилгээний ажилтан (12)

• Багшлах бүрэлдэхүүний 85.7 хувь нь эрдмийн зэрэг хамгаалсан.

Оюутан

• 300 гаруй бакалаврын оюутан

• 70 орчим магистр, докторын оюутан

Мэргэжлийн хөтөлбөр

• Химич (бакалавр, судалгааны магистр, докторын түвшин)

• Багш, химийн (бакалавр, мэргэжлийн болон судалгааны магистр)

Оюутанд хандсан үйлчилгээ
• Оюутны танин мэдэхүйн уралдаант тэмцээн (2018 оноос)
• Химийн тэнхимийн бакалавр, магистр, докторын эрдэм шинжилгээний хурал

• Хувьсал болон Багш клуб

Нийгмийн үйл ажиллагаа

•Улсын болон олон улсын химийн олимпиад
•Сурган, заах арга зүй (ЕБС-ийн багш нарт зориулсан)



ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ТӨГСӨГЧДИЙН 

КОМПЕТЕНЦ (МЭДЛЭГ, 

ЧАДВАР, ХАНДЛАГА)

Мэргэжлийн хөтөлбөр

Дэлхийн шилдэг их 

сургуулиудын жишгээр, улс 

орныхоо хөгжилд далайцтай 

хувь нэмэр оруулах химийн 

ШУ-ы бакалаврын зэрэгтэй 

“Химич”, “Химийн багш” 

мэргэжилтэн бэлтгэхэд 

оршино.



Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн
• Химийн асуудлыг шийдвэрлэхэд математикийн болон физикийн үндсэн зарчмыг ашиглах чадвартай байна. 

• Асуудлын шийдлээ математикийн болон физикийн загвараар төсөөлөн бүтээдэг байна. 

• Органик болон органик биш бодисын шинж чанар, бүтэц байгууламжийн талаарх орчин үеийн үзэл санааг ойлгодог байна.

• Химийн шинжлэх ухааны тулгуур ойлголт, хуулийг мэддэг байна.

• Хүрээлэн буй орчны юмс, үзэгдэлд анализ хийхдээ химийн болон физикийн аргуудын шинжлэх ухааны үндсийг ашигладаг 

байна.

• Химийн лабораторт бие даан ажиллах, химийн анализ гүйцэтгэх чадвартай байна

• Химийн аливаа системийн үндсэн үзүүлэлтүүд (рН, хайлах цэг, шингээлт гэх мэт)-ийг тодорхойлох шууд болон дам арга 

замуудыг мэддэг байна.

• Хэмжилтийн тоон үзүүлэлтийг боловсруулах аргуудыг эзэмшсэн байна.

• Химийн бодис урвалж, лабораторын багаж төхөөрөмжтэй аюулгүй ажиллах арга техник эзэмшсэн байна.

• Химийн аливаа хувирал, өөрчлөлтийг шүүн үнэлэхэд эзэмшсэн химийн мэдлэг, чадвараа хэрэглэх чадвартай байна.

• Суралцах явцдаа өөрийн эргэцүүлэл, өөрийн хяналт, өөрийн үнэлгээг хийж чаддаг байна. 

• Тохирох судалгааны өгүүллийг уншиж, өөрт шаардлагатай мэдээллийг олж авах, задлан шинжлэх чадвартай байна.

• Туршилтын өгөгдөл цуглуулах, задлан шинжлэх, хөрвүүлэн тайлбарлах чадвартай байна.

• Судалгааны асуудлыг олж харах, түүнийг амжилттай шийдвэрлэхэд шаардлагатай үйл ажиллагааг зөв томьёолж сурсан байна.

• Лабораторын тайлан бичих, аман болон ханан илтгэл тавих, судалгааны өгүүлэл бичих зэргээр шинжлэх ухааны аман болон 

бичгийн хэлээр харилцах чадвартай байна.

• Зохих журмын дагуу химийн хаягдлыг ангилан хаях арга техниктэй байна.



Хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн

• Судалгааны асуудлын хамрах хүрээн дэх дэлхий нийтийг хамарсан асуудлыг үнэлэх чадвартай, бусадтай харилцах 

гадаад хэлний мэдлэгтэй байна. 

• Шинжлэх ухааны бусад салбарын мэргэжилтэнд химитэй холбоотой мэдээллийг дамжуулж чаддаг байна.

• Харилцан ялгаатай бүлэг хүмүүсийн ёс зүйн төрөлх шинж, соёлын ялгааг мэддэг байна.

• Хамтран ажилладаг болон бусад хүмүүстэй харилцах, шинжлэх ухаанчаар сэтгэх, төсөөлөл болон учир шалтгааны 

хүрээнд ёс зүйн ба норматив хэм хэмжээг ухаж ойлгох, задлан шинжлэх чадвартай байна.

• Төсөл бичих, хэрэгжүүлэх, удирдах үндсэн зарчмуудыг мэддэг байна.

• Ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр хамгааллын дүрмийг хэрэгжүүлдэг байна

• Сургалт/үйлдвэрлэлийн байгууллагын буюу мэргэжлийн орчинд орж танилцсан байна.

• Тодорхой ажлыг биечлэн гүйцэтгэхэд дадлагажсан байна.

• Гүйцэтгэсэн ажлаа мэдээлэх, тайлагнах, цэгцлэн бичиж чаддаг байна.

• Химитэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд эдийн засаг, ёс зүй, философи зэрэг салбар хоорондын мэдлэг, чадвараа 

ашигладаг байна.

• Химийн шинжлэх ухааны олж авсан мэдлэг, чадвар, хандлага нь цаашид ахин суралцах үндэс суурь болно гэдэгт итгэлтэй 

байна.

• Багаар ажиллах, хамтран шийдвэр гаргах чадвартай байна.

• Сургалтын болон ажлын байрны орчинд бие даан, бүтээлчээр сэтгэж, ажиллах чадвартай байна.

• Хэрэгцээт мэдээллийг интернетийн орчноос хайж олох, хэрэглээний программ ашиглан боловсруулдаг байна.



Хичээлийн болон судалгааны хамтлаг

Судалгааны хамтлаг Хичээлийн хамтлаг

Аналитик хими

Ерөнхий, органик бус хими

Органик химийн хичээл

Хими дидактикийн хичээл

Физик хими



Сургалтын лаборатори*
*Сургалтын 12, судалгааны 5 лабораторитой.

223 тоот лаборатори
БУС-ын Ерөнхий суурийн 

лаборатори

226 тоот лаборатори
Ерөнхий, органик биш 

химийн  лаборатори

330б тоот лаборатори
Компьютерийн  лаборатори

331 тоот лаборатори
Мэргэшүүлэх хичээлийн 

лаборатори

319а тоот лаборатори
Органик химийн лаборатори

225 тоот лаборатори
Физик химийн лаборатори

229 тоот лаборатори
Физик, коллоид химийн 

лаборатори

224 тоот лаборатори
Хими дидактикийн 

лаборатори

318 тоот лаборатори
Судалгааны нээлттэй  

лаборатори

323, Lib-511 тоот лаборатори
Шатах ашигт малтмалын хими ба 

хими-технологийн лаборатори

Lib-510 тоот лаборатори
Орчны шинжилгээний 

лаборатори

221, 324 тоот лаборатори
Эмчилгээний хүнс ба байгалийн 

нэгдлийн лаборатори

319б тоот лаборатори
Органик синтезийн 

лаборатори

230 тоот лаборатори
Аналитик химийн

лаборатори

232 тоот лаборатори
Багажит анализын 

лаборатори



ХИМИЙН ТЭНХИМИЙН 

ОНЦЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



Хөтөлбөрийн олон улсын 
магадлан итгэмжлэл 

Магадлан итгэмжлэлийн 

давуу тал

Магадлан итгэмжлэлийн үйл явц

 Химийн тэнхимийн хими мэргэжлийн хөтөлбөрийн
стандарт, төгсөгчдийн чанар олон улсын түвшинд
шаардлага хангаж байгаа эсэхийг үнэлэх,
сайжруулах

 Төгсөгчдийн компетенц ажил олгогчдын хэрэгцээ
шаардлагатай нягт уялдаатай болж, мэдлэгт
суурилсан эдийн засгийг бий болгох химич
мэргэжилтнийг бэлтгэх

 Магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийг төгсөгчид
олон улсад химич мэргэжлээрээ ажиллах боломж
бий болох.

 МУИС-ийн сургалтын үйл ажиллагааны чансааг
олон улсад дээшлүүлэх

Та бүхэнд магадлан итгэмжлэлийн үйл явцад оролцох боломж нээлттэй



Олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурал 

Бизнес форум

Та бүхнийг идэвхтэй 
оролцохыг урьж байна.

Бүтээл Тоо

Судалгааны төсөл 88

Нэг сэдэвт бүтээл 31

Сурах бичиг 20

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл /гадаад/ 74

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл /дотоод/ 103

Шинэ бүтээл, патент 8

Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 156

Дотоодын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 92

Багш нарын бүтээл



Оюутанд хандсан үйлчилгээ

• МУИС, ШУС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг

• “Идэр оюуны ундраа” нэрэмжит тэтгэлэг

Нэрэмжит тэтгэлэг

• Доцент Д.Даваасүрэнгийн нэрэмжит бакалаврын түвшний оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал

• Бакалавр, магистр, докторын түвшний оюутнуудад зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал

• Мияазакигийн их сургуультай хамтран ОЭШХ 18 дахь удаа зохион байгуулж, Сакура оюутан 
солилцооны хөтөлбөрт оюутнуудыг хамруулдаг. 

Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал

• МҮОНРТ-тэй хамтран Химийг хэн сайн мэдэх оюутны мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг хөгжүүлэх танин 
мэдэхүйн уралдаант тэмцээн 

• МҮОНРТ-тэй хамтран шинжлэх ухааны нэвтрүүлэгт судалгааны ажлын талаарх мэдээ

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг, уралдаан тэмцээн

• Хими мэргэжлийн хөтөлбөр – “Хувьсал” клуб

• Багш, химийн хөтөлбөр – “Багш” клуб

Оюутны клубын үйл ажиллагаа

• Д.Чүлтэм багшийн нэрэмжит лаборатори 

Санал оруулсан нэрэмжит лаборатори, анги танхим

• Бүх оюутныг бакалаврын судалгааны ажлыг хийлгэх, судалгааны багуудад хамруулж, судалгаа 
шинжилгээний ур чадварыг хөгжүүлэх

Оюутны судалгааг дэмжих



ХИМИ МЭРГЭЖЛИЙН 

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААР 

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ



Хими мэргэжлийн хөтөлбөрийн үнэлгээ

№ Санал асуулгын

төрөл

Оролцогчдын 

тоо

Давтамж

1

Ажил олгогчдын 

сэтгэл ханамжийн 

судалгаа

17 байгууллага

2-3 жилд 1 

удаа, 10 

сард

2

Төгсөгчдийн ур 

чадварын хөгжлийн 

судалгаа

183 төгсөгч
2-3 жилд 1 

удаа, 10 сард

3
Хөтөлбөрийн сэтгэл

ханамжийн судалгаа
59 төгсөгч

Жилд 2 удаа, 

1, 6 сард

4
Төгсөгчдийн ажил 

эрхлэлтийн судалгаа

2013 –2017 оны 

280 төгсөгч

Жилд 1 удаа 

9-10 сард

Удирдах 
ажилтан

22%

Инженер
14%Химич

55%

ЭША
7% Лаборант

2%



Ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Багаар ажиллах

Тэвчээртэй, тууштай байх

Асуудлыг шийдэх

Өөрийгөө хөгжүүлэх

Цаг төлөвлөх, Цаг баримтлах

Илтгэх, Танилцуулга хийх

Ажлын хэрэгцээний гадаад хэл

Бичиж тайлагнах

Компьютер, Интернэт ашиглах

Санаачлагатай байх

Та ажилтнуудаа дараах ерөнхий дадал, чадвараас

алийг нь эзэмшсэн байхыг чухалчидлаг вэ?

Төгсөгчийн мэдлэг, ур чадвар тус бүрд хэр сэтгэл

ханамжтай байна вэ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Бие даан ажиллах

Багаар ажиллах

Бичих

Харилцааны чадвар

Компьютер болон мэдээллийн 
технологийн чадвар

Мэргэжлийн мэдлэг, ойлголт

Бизнессийн ур чадвар

Сэтгэл маш ханамжтай Сэтгэл ханамжтай Дунд зэрэг Сэтгэл ханамжгүй Сэтгэл маш ханамжгүй



THANK YOU


