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Байгуулагдсан түүх

“Байгалийн ухааны хүрээлэн”- 1961

-Ерөнхий химийн лаборатори

-Биохимийнлаборатори

-Органик химийн лаборатори

“Химийн хүрээлэн” -1968

“Хими, хими-технологийн хүрээлэн”-1997 



Зорилго, зорилт

Зорилго

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн химийн аж үйлдвэрийг

хөгжүүлэх шинжлэх ухааны үндэслэлийг бий болгох, химийн шинжлэх ухааныг

шинэ мэдлэг, мэдээллээр баяжуулахад оршино.

Зорилт

Зорилт 1. Онолын болон хавсарга судалгааны ажлыг дэлхийн улс орнуудын дундаж

түвшинд гүйцэтгэх нөхцөл, бололцоог бий болгоно.

Зорилт 2. Залуу судлаачдыг чадавхжуулж, тэргүүлэгч эрдэмтдийн тоог

нэмэгдүүлнэ

Зорилт 3. Судалгааны чиглэлийг дэлхийн шинжлэх ухааны чиг хандлага, шинжлэх

ухаан технологийн тэргүүлэх чиглэл, цөм технологитой уялдуулна.

Зорилт 4. Шинжлэх ухаан болон үйлдвэрлэлийн уялдаа холбоог бэхжүүлнэ.

Зорилт 5. Гадаад, дотоодын эрдэм шинжилгээ, судалгааны болон бусад

байгуулагуудтай харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

Зорилт 6. Ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг сайжруулна.



ХХТХ-ийн бүтэц

Захирал

Эрдмийн зөвлөл

Захиргааны зөвлөл

Эрдэмтэн нарийн 
бичгийн дарга

Биохимийн лаборатори

Нүүрсний хими-технологийн лаборатори

Экологийн химийн лаборатори

Хүнсний химийн лаборатори

Органик бус химийн лаборатори

Материал судлал технологийн лаборатори

Эрдсийн технологийн лаборатори

Байгалийн нэгдлийн химийн лаборатори

Органик химийн лаборатори

Технологийн инкубатор

Захиргаа аж ахуйн 
алба



ХХТХ дээр хэрэгжиж буй төсөлт ажлууд

№ Төслийн төрөл Төслийн тоо Санхүүжүүлж буй байгууллага

1 Суурь судалгааны төсөл 11 Шинжлэх ухаан технологийн сан (ШУТ

сан)

2 Шинжлэх ухаан 

технологийн төсөл

3 ШУТ сан

3 Инновацийн төсөл 2 ШУТ сан

4 Докторын дараах судалгааны

грант

3 ШУТ сан

5 Олон улсын төсөл 5 - Солонгосын засгийн газар

- Хятадын засгийн газар ба ШУТ сан

- Даян дэлхийн байгаль хамгаалах сан



Нийт ажиллагсад 127

Эрдэм шинжилгээний 

ажилтан

100

Академич 6

ScD (шинжлэх ухааны 

доктор )

7

PhD (Боловсролын доктор) 28

Магистр 41

Баклавр 24

Судлаачдын дундаж нас 40

40 наснаас доош судлаачид 69%

Боловсон хүчний чадамж

ЭШ-ний 

тэргүүлэх 

ажилтан

16%

ЭШ-ний 

ахлах 

ажилтан

7%

ЭШ-ний 

дэд 

ажилтан

44%

ЭШ-ний 

дадлагажиг

ч ажилтан

33%

Эрдмийн зэрэг дэв

Chief scientist

Principal
scientist

Research
associate

Research
assistant



1998 оноос хойш ХХТХ-д ажилд орсон эрдэм 
шинжилгээний ажилтнуудын судалгаа

No Төгссөн 

сургууль

ХХТХ-д шинээр ажилд орсон ЭША

тоогоор хувиар

1 МУИС 28 (хими-17; биологи-11) 42.4

2 ШУТИС 18 27.2

3 МУБИС 6 9.1

4 УбИС 14 21.2



Төгсөгчдийн мэдлэг, ур чадвар, хандлага 

* Судалгаа шинжилгээний ажилд дур сонирхолтой байх нь чухал

* Голч онооноос төгсөгчдийн ерөнхий мэдлэг, ур чадвар хамаардаг

* Ихэнх залуу ЭША-уудын хандлага сул, идэвхгүй

* Hard skill дундаж түвшинд

* Soft skill (харилцааны соёл, бусдыг сонсох, багаар ажиллах, 

манлайлах зэрэг) сул



*Аль ч сургуулийн төгсөгчид хүрээлэнд тодорхой хугацаанд ажиллаад,
магистр хамгаалсны дараа илт сайжирдаг

*Судалгааны баг хамт олноос, чиглүүлэгчээс мөн хамааралтай

*Хүрээлэнгийн судлаачид ажлын хажуугаар хэлний мэдлэгээ сайжруулах,
өөрсдийгөө хөгжүүлэх боломж хангалттай байдаг

*Судалгааны баг, лаборатори, хүрээлэнгийн хэмжээнд уншсан ЭШӨ,
туршилтын болон онолын судалгааны аль ч хэлбэрээр байнга семинар
хийдэг нь судлаачдыг чадавхжуулах ач холбогдолтой

Төгсөгчдийн ур чадварын хөгжил



*Сонгон шалгаруулалт нээлттэй

*Шаардлага 

- баклавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй байх

- баклаврын дипломын голч оноо нь 3.2-оос доошгүй байх (МУИС төгсөгчид-3.0)

- гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

- мэдээллийн техник хэрэгслийг хэрэглээний  түвшинд эзэмшсэн байх

*Тусгай обьект учраас хөдөлмөр хамгааллын дүрэмтэй сайтар 

танилцан мөрдөх шаардлагатай

Ажил олгогчийн ажлын байранд тавигдах ерөнхий ба 

тусгай шаардлага, хэрэгцээ



“Хими” мэргэжлийн хөтөлбөрийн талаар

*Байгалын ШУ-д өргөн хэрэглэгддэг багаж (IR, UV, NMR, XRD)-ны талаар мэдлэг

олгох, багажинд бичүүлсэн боловсруулаагүй файлыг боловсруулан хэрэглэх арга

барилд сургах

*Mathlab, Origin, Aspen, Sigma plot, Microsoft publisher зэрэг болон химийн

инженерчлэлийн тооцоо хийдэг программуудыг хэрэглээний түвшинд эзэмшсэн байх

*Үйлдвэрийн техник болон технологийн эдийн засгийн тооцоолол, бүтээгдэхүүний зах

зээлийн судалгаа, тооцоолол хийх арга зүйд суралцсан байх, энэ чиглэлийн хичээл

судалсан байх

*Химийн хичээлүүдээс гадна физик болон биологийн ШУ-ны мэдлэгийг сайн олгох



Химийн тэнхимтэй хамтран ажиллах цаашдын чиглэл

• Эрдэм шинжилгээний бүтээл

• Эрдэм шинжилгээний хурал хамтран зохион байгуулах

• Дадлагын болон дипломын оюутан удирдаж хамгаалуулах

(үйлдвэрлэлийн дадлага )
2017 онд ХХТХ-ийн судлаачид 

бакалавр-24 

магистр-6 

их дээд сургуульд хичээл заасан-9

• Хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэх



*“Байгалийн түүхий эдийн химийн судалгаа болон боловсруулалт” – Олон улсын

хурлыг 4 жил тутамд зохион байгуулдаг

*Эрдэм шинжилгээний ажилтны өдрийг угтсан ХИМИ эрдэм шинжилгээний

хурлыг жил бүрийн 11 сард зохион байгуулдаг

Олон улсын болон дотоодын эрдэм шинжилгээний хурал

Олон улсын 4 дэх хурлын 

үеэр 2016.07.08
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Анхаарал хандуулсанд баярлалаа


