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Э
нэ хичээлийн жилд ковидын цар тахлын хатуу 
хөл хорио их сургууль, академик орчинд олон 
бэрхшээл үүсгэсэн ч тэнхим сургалт, судалгааны 
уламжлалт үйл ажиллагаа эргэн хэвийн 

байдалдаа аажим аажмаар шилжиж байна. Түүхийн 
тэнхимийн бакалаврын түүхийн хөтөлбөрийг 5 оюутан, 
багш нийгмийн ухааны боловсролын хөтөлбөрийг 19 
оюутан амжилттай дүүргэж дипломоо авлаа. Тэднээс 
гурван оюутан диплом бичиж, дөрвөн оюутан төгсөгчдийн 
нэрэмжит болон сургууль, бүрэлдэхүүн  сургуулийн 
тэтгэлэг хүртжээ. Ялангуяа Багш нийгмийн ухааны 
боловсролын төгсөгч оюутнууд цог золбоо, амжилт бүтээл 
дүүрэн байв. Энэ ангийнхан ангийн багш П.Мягмарын 
удирдлагаар МУИС-ийн байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн 
тэнхимүүдийн багшийн ангийн оюутнуудын хичээл 
заах, хичээлийн судалгаа хийх чадварыг дээшлүүлэх 
зорилготой жил бүр зохион байгуулагддаг “Багшлах 
ур чадварын тэмцээн”-д оролцож тэргүүн болон дэд 
байруудыг эзэлсэн. Тэмцээнээс олсон туршлага тэдний 
ажил үйлсэд туслах нь дамжиггүй. Бакалаврын дээд, 
доод ангийн оюутнууд эв эе, үзэл санаа нэгтэй байж 
Түүхийн тэнхимийн төгсөгч нараас уламжилж ирсэн 
“Титэм түүх” оюутны клубээ сэргээн байгууллаа. 

Түүхийн тэнхимийн төгсөлтийн дараах сургалтын 
хөтөлбөрт хамрагдсан магистр, докторууд ч үр бүтээл 

арвин байлаа. Цар тахлаас болж тасалдаад байсан их, 
бага семинарын үйл ажиллагаа сэргэж байна. Түүхийн 
тэнхимд намар, хаврын улиралд магистр, докторын 
түвшинд зургаан суралцагч шалгалт өгч элсэв. 
Магистрант Б.Ариунаа, Г.Оюун-Эрдэнэ, Д.Өлзийдаваа 
нар магистрын зэрэг хамгаалав. Бөхөө, Ким Бон Чун 
нар түүхийн ухааны докторууд болцгоов. Докторант 
Э.Энэрэлт судалгааны сэдвийн ажлаа тэнхимийн 
өргөтгөсөн хэлэлцүүлэгт амжилттай хэлэлцүүлэв. 
Тэд хэлэлцүүлгүүдийн үеэр багш, эрдэмтэн судлаач, 
мэргэжилтнүүдээс хатуу, хурц шүүмж багагүй хүртсэн 
ч судалгаа, сэдэвт ажлаа сайжруулахын төлөө ямагт 
мэрийн ажилласаар эрдмийн өндөр босгыг даван 
тууллаа. 

Тэнхим цар тахлын үед үүссэн бэрхшээлээр багагүй 
гарз хохирол амссан ч даван туулж чадсан. Цахим зайн 
хичээл хэдийгээр цар тахлын сургалтад буй болсон 
хүндрэлээс гарахад тусалсан ч багш нарт ихээхэн 
ачаалал үүсгэж байв. Төрийн бодлого, үйл ажиллагааны 
өөрчлөлттэй нийцүүлэн их сургуулийн нэлээд дүрэм, 
журам өөрчлөгдөж буй тул багш нар сургуулийн өдөр 
тутмын үйл ажиллагаанд улам идэвхтэй оролцох 
шаардлага тулгарч байлаа. Тухайлбал, төрийн 
өмчит зургаан их сургуулийн Түүхийн тэнхимүүдийн 
төлөөлөгчид МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн хөтөлбөрт 
тулгуурлан Ерөнхий суурийн нэгдсэн хичээлийн 
хөтөлбөртөй болох тухайд санал нэгдэв. Тэнхимийн 
багш нар гадаад, дотоодын сэтгүүлд 11 өгүүлэл 
хэвлүүлж, олон улсын болон улсын хэмжээний эрдэм 
шинжилгээний хуралд 19 илтгэл тавьж хэлэлцүүлсэн 
байна. Түүхийн тэнхимээс Улаанбаатар хотын соёлын 
түүх, Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн түүхээр дагнасан эрдэм 
шинжилгээний хурлуудыг зохион байгуулав. 

Хувь хүний өчүүхэн хэргийг умартан цар тахлын 
энэ хүнд бэрх үеийг хамтдаа туулж, сурч судлахын амт 
шимийг хүртэн, түүх судлал, шинжлэх ухааны төлөө 
оюун бодлоо чилээн зүтгэсэн багш, оюутан, хамтран 
ажиллагч эрхэм та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх хичээлийн 
жилийг эрүүл энх, цог золбоо, бүтээл туурвил дүүрэн 
угтахын ерөөлийг өөд өөд нь өргөн дэвшүүлье!    

Дэд профессор, доктор Б.Чинзориг
Түүхийн тэнхимийн эрхлэгч
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ДЭЛХИЙН 
ТҮҮХ: 
ӨРНӨДИЙН 
ИРГЭНШЛИЙН 
түүх 

HIST 150

Т
үүхийн тэнхим 2015 оноос эхлэн Хүмүүнлэгийн 
ухааны мэргэжлийн суурьд Дэлхийн түүхийн 
хичээлийг санал болгон зааж байна. Дэлхийн 
түүх хичээл нь дотроо дэлхийн түүхийг Баруун 

Европ, Зүүн Европ, Ойрхи болон Дундад Ази, Зүүн 
Азийн бүс нутгаар бие даасан дөрвөн курс хичээлд 
хуваагддагийн нэг нь Өрнөдийн иргэншлийн түүх юм. 
Тус курс хичээл оюутанд Өрнөд Европын түүхээр 
дамжуулан дэлхийн улс төр, нийгэм, соёлын түүхийн 
үйл явцуудын мөн чанар, учир шалтгаан, чиг хандлага, 
уялдаа холбоог ул мөр, баримт нотолгоонд тулгуурлан 
үндэслэлтэй, логиктой задлан шинжлэх, ойлгон ухаарах, 
шүүмжлэлтэйгээр тайлбарлах, үнэлэн дүгнэх, бүтээлчээр 
илэрхийлэх чадвар эзэмшүүлэх зорилготой. Энэ курс 
хичээл нь Өрнөд Европын түүхийг Эртний үеэс Орчин үе 
хүртэл цаг үеийг хамран 16 долоо хоног үзэж судлахаар 
зохион байгуулагдсан. Хичээлээр цаг үе тус бүрийн 
хөгжлийн гол үйл явдлууд, асуудлуудын хоорондын 
харилцан холбоог ойлгон ухаарах, эх сурвалжуудыг 

задлан шинжлэх, шүүмжлэх замаар түүний бүс нутаг, тив, 
дэлхийн түүхэнд үзүүлсэн улс төр, нийгэм, соёл, эдийн 
засгийн нөлөө, хөгжлийн ерөнхий үйл явцын өөрчлөлт, 
үргэлжлэлийн тухай системтэй мэдлэг олгох, Өрнөдийн 
шинэ үеийн түүхээр дамжуулан өнгөрсөн, эдүгээ хоёрын 
харилцаа холбоог түүхийн шинжлэх ухааны ухагдахуун, 
нэр томъёо, хэллэгээр илэрхийлэх, тайлбарлах чадвар 
эзэмшүүлнэ. Тус курс хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу 2020 
онд “Өрнөдийн иргэншлийн түүх” сурах бичиг бичигдсэн 
юм.

Эдүгээ Өрнөд Европын буюу “Барууны”, “Өрнийн” 
иргэншил нөлөөлөөгүй нэг ч хүн, нэг ч газар үгүй болжээ. 
Бидний амьдралд энэ иргэншлээс улбаатай улс төр, 
нийгэм, соёлын байгуулал, сэтгэлгээ гүнзгий нөлөөлж 
байна. Өрнөд Европын иргэншлийг ул сууртай судлахын 
хэрээр та өөрийн оршин буй цаг үе, орон зайгаа улам 
сайн ойлгон ухаарч чадна. Тиймээс МУИС-ийн олон 
салбарын оюутан жил ирэх тусам сонирхон судлах нь 
улам олширсоор байна.

Хичээлийн хөтөлбөр

БаГШ: Батнасангийн ЧИНЗОРИГ

СургАлТыН ТүвшиН: 
  Хүмүүнлэгийн ухааны 
  мэргэжлийн суурь 
ӨмНӨ үзСэН БАйХ ХиЧээл:  
  Дэлхийн эртний болон дундад 
  зууны түүх

ХиЧээлийН зОрилгО, АгуулгА
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Л
хамсүрэнгийн Жамсран 1929 онд тэр үеийн Дорнод 
аймгийн Хонгор, одоогийн Сухбаатар аймгийн 
Халзан (Цогбуян) сумын нутаг Цуваан шанд гэдэг 

газар малчин ард Хэрээд овогт Лхамсүрэнгийн хоёрдох 
хүү болон мэндэлжээ. Бага ангиа төгсөөд сумынхаа бүрэн 
биш дунд сургуульд элсэн орж, 1947 онд мөн л онцсайн 
дүнтэй төгсөөд Улаанбаатар хотод суралцахаар иржээ. 
Тэр үед хөдөө орон нутагт амжилттай сайн суралцсан 
охид хөвгүүдийг МУИС-ийн бэлтгэл ангид элсүүлэн 
суралцуулдаг байв. Тэр бээр өндөр, зэгзгэр гоолиг байсан 
учир түүнийг үе тэнгийнхэн нь “ооно” хэмээн хоч нэр өгч 
“ооной Жамсран” гэгдэх болжээ.

Л.Жамсран Их сургуулийн хоёр жилийн бэлтгэл 
ангийг сайн дүнтэй төгсөн МУИС-ийн Нийгмийн ухааны 
факультетийн Түүхийн ангид дэвшин суралцаж 1953 онд 

Түүхийн багш мэргэжил эзэмшин төгссөн байна. Ажил 
амьдралынхаа гарааг Улсын Багшийн Дээд Сургуулиас 
эхлүүлж, тус сургуулийн Түүхийн тэнхимд 1953-1955 
онуудад багшилжээ. 1955 оны зун Намын Төв Хорооны 
шийдвэрээр МУИС-д шилжин 1955-1957 онд тус сургуулийн 
Түүхийн тэнхимд багш, тэнхимийн эрхлэгчээр ажиллаж 
байв. 1957-1962 онд БНХАУ-ын Бээжингийн Их сургуулийн 
хятад хэлний хоёр жилийн бэлтгэл анги болон аспирантурт 
Монголын түүхийн мэргэжлээр суралцаж, XVI зууны 
хятадын Ваньли хааны байлдааны гавьяаны тэмдэглэл 
хэмээх хятад сурвалж бичгийн “Дунд гурван хилийн 
монгол ван, тайж нарын намтар”-ыг монголоор орчуулан, 
эх бичгийн судалгаа тайлбар хийж түүхийн ухааны дэд 
эрдэмтний зэргийг хамгаалжээ. Тэр бээр БНХАУ-д эрдмийн 
зэрэг хамгаалсан анхны түүхч юм.

1962 оноос Намын дээд сургуульд багш, декан, тус 
сургуулийн намын хорооны дарга, Улаанбаатар хотын 
намын хорооны гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байв. 
1968 онд ШУА-ийн Дорно дахины судлалын хэлтэс 
байгуулагдахад Хятад судлалын тасгийн эрхлэгчээр 

Тэнхимийн түүх

ТҮҮХЧ ЛХАМСҮРЭНГИЙН ЖАМСРАН

Монгол судлалын өгүүллүүд. Ред. Ж.Баясах, 
Ж.Урангуа. Улаанбаатар, 2019 номоос

Л.Жамсран М.Санждорж, Г.Сүхбаатар нарын хамт МУИС-ийн өмнө, 1953 он.



5 Түүхийн тэнхимийн мэдээ 2022

томилогдон ажиллаж, Монгол-Хятадын харилцааг 
судлах эрдэм судлалын ажлаа эхлүүлжээ. Үүний зэрэгцээ 
Л.Жамсран нь их, дээд сургуулиудад Монголын түүхийн 
хичээлийг зааж, багш, оюутан, сурагчдад зориулан гарын 
авлага, сурах бичиг, сурталчилгааны материалыг бичиж 
нийтлүүлжээ. Тэр бээр БНМАУ-ын түүхийг нэн эртнээс 
1960-аад он хүртэлх үеийн түүхийг өгүүлсэн Манай эх 
орны түүхэн замнал хэмээх сурах бичгийн чанартай номыг 
1968 онд, мөн онд түүхч Г.Сүхбаатарын хамт БНМАУ-ын 
түүхийн дээж бичиг бүтээлийг, 1970 онд монголын соёлын 
түүхийг өгүүлсэн Соёл Эрдэнэ номыг, 1972 онд ерөнхий 
боловсролын сургуулийн ахлах ангид Монголын түүхээр 
үзэх анхны сурах бичгийг тус тус зохион хэвлүүлсэн байна. 

Гэвч зарим хамтран зүтгэгч бичсэн сурах бичгээс нь 
гуйвуулан түүнийг буруутган гүтгэжээ. Л.Жамсран бүлэг 
хүмүүсийн гүтгэлгээр хэрхэн хохирч байгаагаа нам, төрийн 
дээд байгууллага, хууль хяналтын байгууллагуудад 
удаа дараа тавьж хөөцөлдсөөр намын хянан шалгах 
хорооны шийдвэрээр 1982 оны VII сараас Улаанбаатар 
хотын Ахуйн үйлчилгээний техник мэргэжлийн сургуульд 
нийгэм судлалын хичээл заах багшаар очжээ. Түүнийг 
буруутгасан шалтаг нь дээрх сурах бичиг, дээж бичигт 
хятад сурвалжуудыг ашигласан явдал болов. Гэвч 
Л.Жамсран багшлахын зэрэгцээ өөрийн судалгааны 
ажлаа орхилгүй хийсээр, эрдэм шинжилгээний ажилдаа 
эргэж очих саналаа зохих байгууллагуудад цөхрөлтгүй 
тавьж байлаа. Арав гаруй жил хилс хэлмэгдсэний эцэст 
социалист нийгмийн өөрчлөлт, шинэчлэлийн салхи Монгол 
орныг хамрах болсон үед буюу 1988 онд ШУА-ийн өөрийн 
ажиллаж байсан хүрээлэндээ эргэн оржээ.

монголын түүх судлалыг түүхийрүүлсэн 
тогтоол 
Түүх бичлэгт Зөвлөлтийн эрдэмтдийн судалгааг удирдлага 
болгож, эх орныхоо эрх ашиг, үнэн түүхийг бичих явдлыг 
хаан боогдуулж, түүх судлалын үр дүн болсон түүх бичлэг 
нь эрх баригч намын үнэнч зарц болж байлаа. Гэтэл эл 
гажуудал буурангуй үзэл баримтлалын хэм хэмжээнд 
баригдалгүйгээр бичигдсэн бүтээл болох ШУА-ийн Дорно 
дахины судлалын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний 
ажилтан Л.Жамсран, Түүхийн хүрээлэнгийн тасгийн дарга 
Г.Сүхбаатар нар хамтран БНМАУ-ын түүхийн дээж бичиг 
1968 онд, мөн түүхч Л.Жамсран БНМАУ-ын түүх сурах 
бичгийг 1972 онд бичиж хэвлүүлэн гаргасан бөгөөд дараа 
нь сурах бичиг нь 1975, 1978 онд дахин хэвлэгдэн гарчээ. 
Сурах бичиг болон дээж бичиг хэвлэгдэн гарснаас хойш 
нэг ч удаа шүүмжлэл гаралгүй арав гаруй жил хэрэглэсээр 
иртэл гэнэт 1970-аад оны сүүлчээр хэл яриа гарч эхэлжээ.

Түүхийн ухааны доктор Сэр-Оджав, Ишжамц, 
Дамдинсүрэн, Роломжав, Очир нарын зэрэг түүхчид: Эл 
сурах бичиг манай залуу үед марксист-ленинист түүхийн 
ухааны гүн мэдлэг олгох зорилтыг хангаж чадах ном 
болсонгүй. Ялангуяа Монгол, Хятадын харилцааны нийгэм, 
улс төр, эдийн засгийн онцлог, түүний нөхцөлдөн, үүссэн 
хүчин зүйл шалтгаан, хятадын их хан үндэстний дээрэнгүй 
үзлийг түүхийн үүднээс тодорхой тусгаагүй. Монгол, хятадын 
харилцааны түүхийн турш мэдэгдэхүйц байр эзэлдэг дайн, 
энхийн тухай асуудлыг бараг тусгасангүй, Хятадын эртний 
арваад ном судраас 100-гаад ишлэл авсан нь сурах бичгийн 
тал хувийг хятадын сурвалж бичгээс бүрдүүлэхэд хүрсэн 
байна” гэх мэтчилэнгээр гүтгэснээр 1980 оны II сарын 14-
ний өдөр БНМАУ-ын түүх сурах бичиг, БНМАУ-ын түүхийн 

МУИС-ийн ангийн нөхдийн хамт, голд нь Л.Жамсран, 1953 он.
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дээж бичиг-ийн тухай гэсэн МАХН-ын ТХ-ны УТТ-ны 70 
дугаар тогтоол гэгч гарч хоёр эрдэмтний бүтээлийг хүчингүй 
болгон хураан авч шатаан устгаж, зохиогчдод намын хатуу 
шийтгэл оноожээ. УТТ-ны тогтоолын заалтыг хэрэгжүүлэх 
нэр дор Хөдөлмөрийн хууль болон бусад хууль дүрмээс 
гадуур үйл ажиллагааг маш эрчимтэй хийж нэг хоёр өдөр 
гурван хурлаар оруулан шийтгэж, намаас нь хөөж, эрдэм 
шинжилгээний ажлаас нь хөндийрүүлэх бүхий л арга хэмжээг 
үтэр түргэн хэрэгжүүлсэн байдаг. Сурах бичиг болон Дээж 
бичгийн тухай НАХЯ болон НХШХ-ны бичиг баримтуудад 
“БНМАУ-ын түүхийн сурах цаашид зохион боловсруулахдаа 
эрдэм шинжилгээний байгууллага, түүхийн нэрт эрдэмтэд, 
багш нараар хэлэлцүүлэн хамтын бүтээлээр гаргавал 
зүйтэй хэмээн мэргэжлийн хүмүүс үзэж байна” гэж удаа 
дараа дурдсан байхыг үзвээс хувь хүний амжилт бүтээлд 
атаархсан хийгээд албан тушаал, зохиогчийн эрхийг нь 
булаан авах зэрэг олон зорилго эл хэрэг явдлын сэдэл нь 
болсон байв.

Хэрэг явдлын шалтгаан хийгээд үзэл суртлын 
боом
1970-1980-аад он бол Олон улсын коммунист ажилчны 
хөдөлгөөнд хагарал гарч, Зөвлөлт-Хятадын харилцаа 
муудаж ирсэн үе байв. Тиймээс Хятадаас болгоомжлох, 
түүнтэй муудах үзэл санааг нийгмийн сэтгэхүйд хийх 
талаар эрх баригч нам чамгүй зүйл хийж байв. Эл байдал 
нь маоизмын аюул, тэдэнд зууш болох зүйл хийлээ хэмээн 
яллах нэгэн зүйл болжээ. Мэдлэг чадвар дулимаг нэг нь 
тэдний чадварт атаархах, сурах бичгийн зохиогчийн эрхийг 
нь булаан авах, ирээдүйд улам өсөж өндийж өөрсдийнхөн 
дээр гарах вий хэмээн айж замаасаа зайлуулах гэсэн 
хүсэлтэй хүмүүс ч байв. Үүнийг тухайлбал, Л.Жамсрангийн 
тухай НТХ-нд удаа дараа матаас бичсэн Хандсүрэн, Дэрдэв 
болон хоёрын зэрэг нэргүй матааснууд хийгээд ШУА-ийн 
ДДСХ, Түүхийн хүрээлэнгийн Намын үүрийн хурлын протокол 
зэргээс тодорхой харагдаг. Гүтгэгчид 1956 онд “сэхээтний 
төөрөгдлийн” үед нам, төрийн бодлого, эрх баригч нарыг 
шүүмжлэн хэл яриа өгүүлэг гаргасан, хийгээд Жамсрангийн 
улс төрийн зан чанарын төлөвшилд ноцтойгоор нөлөөлсөн 
нэгэн нөхцөл нь түүний Хятад улсад аспирантурт суралцсан 
явдал гэж буруутгаж байсан нь түүнийг ЗХУ-д докторт 
суралцахаар явах асуудалд нь тээг тавих зорилготой байв. 
Улс эх орон нь сураад ир гэж явуулсан нь сайхан хэрэг 
байсан боловч, ирсэн хойно нь буруутган хэлмэгдүүлэх 
явдал өмнө нь 1920-иод оны төгсгөлөөр Герман, Францад 
суралцсан сурагчдад тохиосон тэр түүх 1980-аад онд дахин 
давтагдсан юм.

1974 онд СнЗ-ийн тогтоол гарч тэргүүний сурах бичиг 
шалгаруулж шагнал олгож байхаар заасны дагуу дээрх 
түүхийн сурах бичгийг дэвшүүлэх асуудал яригдах үеэр 
гэнэт түүнийг муучлан гоочлох ажиллагаа эхэлсэн бөгөөд 
мөн түүнчлэн анх сурах бичиг зохион бичих эрх авах сонгон 
шалгаруулалтын үеэр гүтгэгчдийн зарим нь сурах бичгийн 
эрхийг авах гэж хөөцөлдөж, хэл яриа гаргаж явж байжээ. 
Эл байдал ч хожмын “буруутгах” хэрэг явдлын өрнөлтөд 
ихээхэн нөлөөлсөн байдаг. Монголын түүхийн сурах бичиг, 
дээж бичгийг мушгин гуйвуулагчид хорт муу санааны 
үүднээс тус номуудыг зохиогчдыг гүжирдэн гүтгэхдээ уг 
номуудын талаар ганц ч сайн үг хэлээгүйгээр барахгүй, 
байгаагүй юмыг бий болгож, байгаа юмыг буруутгахын тулд 

сурвалж бичгийн баримт, түүнд хийсэн тайлбарыг хольж 
хутгаж, тэгэхдээ бас түүхэн хөдөлшгүй баримтыг үгүйсгэх, 
мушгиж байгаа зүйлдээ зөв тайлбарыг харахгүй байгаа 
атлаа мушгих үндэслэл гаргахын тулд баримтын тайлбарыг 
сурвалж бичгийн баримт болгож ашигласан байдаг. Мөн 
түүнчлэн өөрсдийн буруутгаж байгаа зүйлээ үнэмшилтэй 
болгохын тулд номын энд тэндээс тасчин авч эвлүүлэн 
нэгэн зүйл мэтээр бичиж тогтоолд оруулсан байдаг.

Улмаар ардчилсан хувьсгал ялсны дараа 1990 оны V 
сард МАХН-ын ТХ-ны тэргүүлэгчид 70 дугаар тогтоолыг 
хэлэлцэж хүчингүй болгож, БНМАУ-ын түүхийн сурах 
бичиг, БНМАУ-ын түүх дээж бичгийг зохиогч Л.Жамсран, 
Г.Сүхбаатар нарыг улс төрийн талаар цагаатгажээ.

Цагаадсаны дараа
Л.Жамсран цагаадсанаар судалгаа шинжилгээний ажилдаа 
эргэн орж, ШУА-ийн Олон улс судлалын хүрээлэнд эрдэм 
шинжилгээний ахлах ажилтан, амьдралынхаа сүүлийн 
жилд зөвлөх профессороор ажиллаж байв. Энэ үед тэр 
бээр 60 насыг шүүрч явсан боловч улам эрч хүчтэй ажиллан 
гол бүтээлүүдээ туурвисан билээ.

Түүний судалгааны оргил гурван бүтээл бол Монголын 
сэргэн мандалтын эхэн, 1911-1918 (1992), Монголын 
цагаагчин гахай жилийн хувьсгал (1996), Монголын тусгаар 
тогтнолын сэргэлт (1997) юм. Эхний хоёр судалгаандаа 
Монгол, Хятад, Оросын архивын сан хөмрөг, эдгээр хэлээр 
гарч буй ном зохиолыг өргөн ашиглаж, шинэлэг гаргалгаа 
дүгнэлт хийсэн онцлогтой. Мөн шинэ тулгар тогтсон 
улсын нэрийг өмнөх түүх бичлэгт “Богд хаант улс” хэмээн 
зохиомол нэрээр нэрлэж ирснийг залруулан Монгол улс гэж 
бичсэн байдгийг баримталж “Олноо өргөгдсөн Монгол улс” 
хэмээн нэрлэх, Монголын төрийн тусгаар тогтнолын сэргэлт 
бол монголчуудын өөрсдийнх нь тэмцэл чармайлтын үр дүн 
гэсэн дүгнэлтийг хийжээ. Тэр бээр эдгээр бүтээлээ туурвиад 
1997 онд “Монголын тусгаар тогтнол: Дундад Иргэн 
улс” сэдвээр шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалж 
Монголын тусгаар тогтнолын сэргэлт хэмээх гурав дахь том 
хэмжээний нэгэн сэдэвт бүтээл бичсэн.

Эрдэмтэн Л.Жамсран нийтдээ нэгэн сэдэвт бүтээл 15, 
хамтын бүтээл 16, өгүүлэл нийтлэл 100 гаруй бичиж, 13 
бүтээлийг хянан нягталжээ.

Бээжингийн их сургуульд сурч байсан оюутнуудын 
хамт,1960-аад он.
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Тэнхимийн түүх

С
ундуйн Пүрэвжав нь 1922 онд Хөвсгөл аймгийн 
Арбулаг суманд төржээ. С.Пүрэвжав 1940-1943 онд 
Хөдөө аж ахуйн техникум, 1943-1949 онд МУИС–

ийн түүхийн ангид суралцаж төгссөн. Тэр бээр МУИС-
ийн Түүхийн тэнхимийн анхны төгсөгч, үндэсний анхны 
түүхчдийн нэг бөгөөд Монгол улсад түүхийн боловсролыг 
хөгжүүлэх, түүхч мэргэжилтэн бэлтгэхэд ухамсарт 
амьдралаа зориулсан хүн байв. Тэр бээр 1970 онд доцент 
цол, 1989 онд профессор цол хүртжээ.

Профессор С.Пүрэвжав 1949-1956 онд МУИС-д түүхийн 
багш, 1955-1956 онд тэнхимийн эрхлэгч, 1960-1972 онд 
багш, эрдэм шинжилгээний ажилтан, тэнхимийн эрхлэгч, 
1972-1977 онд УБДС-д түүхийн багш, 1977-1982 онд ШУА-
ийн Философи, Социологийн хүрээлэнд секторын эрхлэгч, 
1982-1987 онд УБДС-д багш, тэнхимийн эрхлэгчээр 
ажиллаж байв. 

1956-1956 онд ЗХУ-ын ШУА-ийн Дорно дахины 
хүрээлэнгийн аспирантурт суралцаж доктор И.Я.Златкин 
удирдлагаар Буддын шашны Гандан хийд сэдвээр дэд 
эрдэмтний зэрэг хамгаалсан бөгөөд 1984 онд тус хүрээлэнд 
Монгол дахь шарын шашны хураангуй түүх сэдвээр 
түүхийн шинжлэх ухааны докторын зэрэг амжилттай 
хамгаалжээ. С.Пүрэвжав судалгааны ажлаа Монгол дахь 
Бурханы шашны хөгжлийн түүх, XX зуунд Монголын төр 
засгаас шашны талаар явуулсан бодлого үйл ажиллагаа, 
түүний үр дүн, дагаврын тухайд төвлөрүүлж байсан юм. 
Энэ чиглэлээр нэгэн сэдэвт зохиол 4, судалгааны өгүүлэл 

Сундуйн 
ПҮРЭвЖАв

С.Пүрэвжавын бүтээл нэгэн сэдэвт 
бүтээлүүд

1961 Хувьсгалын өмнөх Их хүрээ
1965 БНМАУ-д сүм хийд, лам нарын асуудлыг 

шийдвэрлэсэн нь (Д.Дашжамцтай хамт)
1971 Хотгойдын түүх ба гарал үүслийн асуудалд
1978 Монгол дахь шарын шашны хураангуй түүх

15, эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэл 14-ийг 
бичиж, 4 ном редакторлаж  хэвлүүлэн нийтийн хүртээл 
болгожээ.

С.Пүрэвжав 1965 онд Д.Дашжамцын хамт БНМАУ-д 
сүм хийд, лам нарын асуудлыг шийдвэрлэсэн нь (1921-
1940) хэмээх нэгэн сэдэвт бүтээл туурвиж ХХ зууны эхэн 
үед улс төрийн нам, төрөөс нийгмийн голлох давхарга 
болж байсан шашны лам нарын байр суурийг хэрхэн 
өөрчилсөн, тэр нь нийгэмд ямар нөлөө үзүүлснийг 
архивын баримт материал, эх сурвалж, аман мэдээнд 
тулгуурлан тайлбарласан юм. 1978 онд Монгол дахь 
шарын шашны хураангуй түүх хэмээх удаах гол бүтээлээ 
туурвиж, түүнд Монголд шарын шашны сүмийн тогтолцоо 
хэлбэршин тогтсон түүхийг судалж, оюун соёлын хувьд 
олон талаар эерэг нөлөө үзүүлсэн болохыг нотолсон юм. 
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...монгол угсаатны түүх-соёлын талаар өндөр 
мэдлэгтэй, Хотгойдын тухай сонирхолтой бүтээл 
туурвиж олны хүртээл болгосон С.Пүрэвжав багш 
юм. Нэг удаа С.Пүрэвжав багш миний хичээлд 
суулаа. Тухайн үед Америкийн Индианчуудын 
угсаа-гарвал, хэлний тухай лекц уншив. Хичээлийн 
дараа юу гэх бол гэж айсаар, багштай уулзвал, 
тэрээр таны хичээл аятайхан болж байна. Харин 
“индейцы” гэж оросоор хэлээд байх юм гэж билээ 
(Доктор, профессор Г.Цэрэнханд)

эрхэм багшаа дурсахуй
Олон талын өргөн мэдлэгтэй, 
зарчимч өндөр шаардлагатай, 
их хөдөлмөрч, зан харилцааны 
өндөр соёлтой, халамж 
анхааралтай, цэвэр цэмцгэр, 
ер нь л хамгийн шилдэг түүхч, 
сурган хүмүүжүүлэгчдийг л манай 
тэнхимд “цуглуулчихсан” байсан 
юм... С.Пүрэвжав багш минь эрдэм 
шинжилгээний ажилд ихэнх цагаа 
зардаг хүн байсан ч оюутнуудад 
хүрч ажилладаг, хичээл сайхан 
заадаг, ном их уншуулдаг хүн 
байж билээ. Архивт аваачаад 
суулгачихдаг хүн байв. Орос хэлээр 
хичээл зааж, бидэнд ойлгуулах гэж 
хичээж, давтан давтан хэлж их л 

нервээ зориулдаг байсныг оюутан бид уулзах тоолондоо дурсдаг 
юм. Хичээл дээрээ үе үе түүхийн сонин содон жишээ ярьж, бид ч их 
хөгжилдөж, ядарснаа мартчихдаг байв.

Тэнхмийн эрхлэгч С.Пүрэвжав багшийн санал дэмжлэгээр 
би тэнхимдээ багшаар үлдсэн юм. Хүндэтгэн биширч явдаг нэрт 
эрдэмтэн С.Пүрэвжав, проф. Ц.Сүрэнхорлоо нарыгаа түшиж 
ажилласан минь надад өлзий буянаа өгсөн юм (МУИС-ийн 
профессор, доктор Ц.Жамбалсүрэн)

Биднийг МУИС-д элссэн жил сургуулийн маань 
тулгын чулуугаа тулж, гал голомтоо бадраасны 
25 жилийн ой тохиосон юм. Энэхүү ойг өргөн 
хүрээнд ёслол төгөлдөр тэмдэглэсэн нь чухам 
ямар сургуульд элссэнээ ухаарч, цаашид 
эрчимтэй суралцах урам зориг өгсөн билээ... Би 
төрөлх сургуульдаа багшаар үлдлээ. Тэнхмийн 
эрхлэгч С.Пүрэвжав багш маань намайг багшаар 
авч, ажил амьдралын гарааг эхлүүлсэнд ямагт 
баярлаж явдаг юм... (Шинжлэх ухааны гавъяат 
зүтгэлтэн, академич, түүхийн шинжлэх ухааны 
доктор, профессор Ж.Болдбаатар)

Доод эгнээ зүүн гар талаас хоёр дахь С.Пүрэвжав

С.Пүрэвжав багш бол доцент цолтой, түүхийн 
ухааны дэд эрдэмтэн, Хөвсгөлийн уугуул. Бидэнд 
эртний түүх, дундад зууны түүх, өрнөдийн шинэ 
түүх зааж байлаа. Бид түүнийг Пүүжий багш 
гэж дууддаг. Маш өргөн мэдлэгтэй, үнэхээр ном 
эрдмийн үйлсэд нэгэн насаа зориулсан хүн 
байлаа. Пүүжий багш их даалгавар өгдөг. Уншсан 
номын коллоквиум тогтмол авдаг. Семинарын 
хичээлд идэвхтэй оролцож, унших ёстой номыг 
нь бүрэн уншиж, коллоквиумыг нь гайгүй өгвөл 
шалгалт шүүлгийн үед онцоос өөр дүн тавьдаггүй. 
Харин семинарт оролцоо тааруу оюутнаас шүүлэг 
шалгалт авахдаа үнэхээр “хэцүү” багш байлаа.

Пүүжий багш маш их номтой. Тухайн үед 
ЗХУ-д хэвлэсэн түүхийн сэдэвтэй альбом, 
хрестоматуудыг бүгдийг нь олж авсан байдагсан. 
Бас түвд, манж хэл зэгсэн мэддэг. Монголд шарын 
шашин нэвтэрч дэлгэрсэн түүхийг судалж, 1984 
онд ЗХУ-ын ШУА-ийн Дорно дахины судлалын 
хүрээлэнд түүхийн шинжлэх ухааны докторын 
зэрэг хамгаалсан юм. Дашрамд тэмдэглэхэд 
Пүүжий багшийг доктор хамгаалахад тухайд 
үед тэрхүү хүрээлэнгийн аспирантурт суралцаж 
байсан Лонжид би, түүхийн хүрээлэнгийн эрдэм 
шинжилгээний ажилтан байсан (одоо захирал) 
Ч.Дашдаваа бид хоёр бас түүхийн ухааны дэд 
эрдмийн зэрэг хамгаалж, бид гурав хамтарч багш 
нар танил нөхөдтэйгээ даруухан цайллага зохион 
байгуулж байлаа.

Пүүжий багш өөрөө болон бусадтай хамтарч 
хэд хэдэн чамбай бүтээл туурвисан нь одоо ч 
судлаачдын заавал уншдаг үздэг ном хэвээрээ 
байсаар байдаг... (Монгол Улсын Гавъяат багш, 
түүхийн ухааны доктор, профессор З.Лонжид)

...Монгол талаас Б.Түдэв багш СССР-ийн 
түүхийг, С.Пүрэвжав багш дэлхийн түгээмэл 
түүх, тэр дундаа Эртний Сонгодог үеийн түүхийг 
орос хэл дээр заадаг байлаа. С.Пүрэвжав багш 
оюутантай уйгагүй ажилладаг их үнэнч хүн 
байсан даа (Монгол Улсын Гавъяат багш, доктор, 
профессор, академич С.Норовсамбуу)
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Оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын мэдээ

Бакалавр, ахисан түвшин

2
021-2022 оны хичээлийн жилийн 
оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 4 
дүгээр сарын 14-15-ны өдрүүдэд болж 

өнгөрлөө. 4 дүгээр сарын 14-нд бакалаврын 
оюутнууд илтгэлээ тавьж хэлэлцүүлсэн 
бол 15-нд магистр, докторын оюутнуудын 
илтгэл болов. Энэ удаагийн оюутны эрдэм 
шинжилгээний хурлын онцлог бол Ковид-19 
вирусын цар тахлын нөхцөл байдал сайжирч 
түүний эсрэг авах хориг арга хэмжээ болон 
халдвар хамгааллын дэглэмийг сулруулж 
их, дээд сургуулиудын зарим хичээлийг 
танхимаар оруулж эхэлснээс хойш анх удаа 
зохион байгуулагдсан эрдэм шинжилгээний 
хурал болсон явдал юм. Бакалаврын түвшинд 
эрдэм шинжилгээний хурлын шүүгчдийн 
бүрэлдэхүүнд Б.Батсүрэн, С.Отгонжаргал, 
П.Мягмар багш нар, ахисан түвшинд 
Ж.Урангуа, Д.Энхцэцэг, Б.Батсүрэн багш нар 
тус тус ажиллав.

2021-2022 оНы ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН 
ТҮҮХИЙН ТЭНХИМИЙН оюУТНы ЭРдЭМ 
шИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ХАвРыН УЛИРАЛд 
БоЛЖ өНГөРЛөө

Ахисан түвшний хуралдааны үеэр

Г.Оюун-Эрдэнэ илтгэл тавьж байгаа нь
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Эрдэм шинжилгээний хурлаар шилдэг 3 илтгэлийг 
шалгаруулсан бөгөөд бакалаврын түвшинд Багш 
нийгмийн ухааны боловсролын хөтөлбөрийн 4-р курсын 
оюутан Б.Пүрэвдоржийн Брежневийн БНМАУ-д хийсэн 
айлчлал, ХАА-н салбарт үзүүлсэн нөлөө сэдэвт илтгэл 
түрүүлж, БНУБ-ын хөтөлбөрийн 4-р курсын оюутан 
Г.Хорлоогийн Их Юань улсын эдийн засгийн хямралд 
цаасан мөнгөний ханшийн уналтын үзүүлсэн нөлөө 
сэдэвт илтгэл дэд байранд шалгарчээ.

Магистрант, докторантуудын хувьд тэргүүн байранд 
магистрант Г.Оюун-Эрдэнийн Засагт хан аймгийн 
Ялгуусан хутагтад нутаг олгосон тухай сэдэвт илтгэл, 
докоторант Д.Бямбабаатарын Сяньбийн тоба нарын 
Тоба Вэй (Умард Вэй) улсын үеийн “Ханхүү хаан угсаа 
залгамжлахад эх хатанд үхэл оноох ёс” сэдэвт илтгэл 
дэд байранд, гутгаар байранд докторант Г.Ариунтуяагийн 
Эрдэмтэн Ж.Цэвээний Монголын үндэсний музейд 
хадгалагдаж буй нэгэн үзмэрийн тухай сэдэвт илтгэл 
шалгарчээ. 

Байр эзэлсэн оюутан бүр өргөмжлөл, эзэлсэн 
байранд зохих хэмжээний мөнгөөр шагнуулснаас гадна 
хуралд оролцсон оюутан бүрт тэнхимээс эрхлэн гаргадаг 
Historia Mongolarum эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн 
сүүлийн дугааруудыг гардуулсан.

Энэ удаагийн оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын 
талаар шүүгчдийн сэтгэгдлийг асуухад бакалаврын 
эрдэм шинжилгээний хурлын талаар шүүгч Батсүрэн 
багш “Ковид-19 вирусын халдвар намжиж байгаа хэдий ч 
нийгэм урьдын хэвэндээ ороогүй байгаа тул бакалаврын 
ЭШХ-д өмнөх жилүүдээс цөөн оюутан оролцож 

байгаа бололтой байна” гэсэн бол магистр, докторын 
оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын талаар Урангуа 
багш “магистрант, докторантууд ЭШХ-д оролцсноор 
эрдэм шинжилгээний ажлын кредит тооцуулдаг тул 
бакалаварын оюутнуудыг бодвол илүү идэвхтэй оролцож 
байна уу” хэмээн өгүүлж байв. 

Мөн Түүхийн тэнхимийн оюутны эрдэм шинжилгээний 
хуралд амжилттай оролцсон оюутан суралцагчид МУИС-
ийн үүсэн байгуулагдсаны 80 жилийн ой, Ахисан түвшний 
сургалт эрхэлсний 30 жилийн ойд зориулан зохион 
байгуулсан “Шинэ үеийн залуу судлаач” оюутны эрдэм 
шинжилгээний хуралд оролцох эрхээ авч, амжилттай 
оролцов.

Бакалаврын хурлын комисс ба байр эзэлсэн оюутнууд
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Тэтгэлэг

2
021-2022 оны хичээлийн жилд 
Түүхийн тэнхимийн бакалаврын 
хөтөлбөрүүдэд хамрагдсан 

дөрвөн оюутан сурлага хөдөлмөрөөрөө 
тэргүүлэн дараах тэтгэлгүүдийг авчээ.

МУИС-ийн Байгаль, Нийгэм, 
Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын 
хөтөлбөрт 3.0-аас дээш голч дүнтэй 
суралцаж буй 2-4 дүгээр ангийн шилдэг 
40 оюутан тус бүрт нэг сая төгрөгийн 
тэтгэлгийг олгох шийдвэрийг Шинэжлэх 
ухааны сургуулийн захиргаа 2021 оны 
XI сард гаргасан юм. Тэтгэлгийг олгох 
шилдэг дөчин оюутны тоонд Түүхийн 
ангийн Д.Мөнхцэцэг, БНУБ-ын ангийн 
Б.Пүрэвдорж нар шалгарч МУИС-
ийн ШУС-аас анхан удаа олгож буй 
Оюутны мөнгөн тэтгэлгийг авчээ.

МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг 
нь тус их сургуульд суралцаж буй 
суралцагчдын сурч боловсрох, 
өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх, амжилттай суралцаж буй 
шилдэг суралцагчийг урамшуулах, 
зарим мэргэжлээр элсэгчдийг дэмжих 
зорилготой олгогддог. “МУИС-ийн 
нэрэмжит тэтгэлэг”-ийн сонгон 
шалгаруулалтыг МУИС-ийн Захирлын 
тушаалаар томилогдсон бүрэлдэхүүн 
сургуулийн багш нарын төлөөлөл 
оролцсон ажлын хэсэг хуралдан МУИС-
ийн нэрэмжит тэтгэлгийн сурлагын 
амжилтаар тэргүүлсэн суралцагчийн 
төрөлд хамрагдах хүсэлт гаргасан 
нийт 149 суралцагчийн материалтай 
танилцан, тэтгэлгийн зорилго, 
шаардлагын дагуу шалгаруулалт хийж  
дүнгээ гаргаж 80 оюутанд тэтгэлэг 
олгосон юм. Үүнд Түүхийн тэнхимийн 
БНУБ-ын IV түвшний оюутан Г.Хорлоо 
шалгарч МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг 
болох төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх 
мөнгөн тэтгэлэг хүртэв.

МУИС-ийн НШУС-ийн Түүхийн 
ангийг 2009 онд төгссөн анги хамт 
олноос жил бүр Түүхийн тэнхимийнхээ 
нэг багшид хүндэтгэл үзүүлж, нэг 
оюутанд нэг сая төгрөгийн тэтгэлэг 
олгох болов. Анхны тэтгэлгийг 
Түүхийн ангийн төгсөх ангийн оюутан 
Н.Алтантулга хүртэв. Төгсөгч ангийн 
хамт олноос ахмад багш нартаа 
хүндэтгэл үзүүлэв. 
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-Сайн байна уу, юун түрүүнд 2021-2022 хичээлийн жилийн 
МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн сонин мэдээний ярилцлагын 
урилга хүлээн авсанд талархал илэрхийлье. Та манай 
уншигчдад өөрийгөө танилцуулна уу. Аль хөтөлбөрийн, 
хэд дүгээр курсын оюутан бэ?

-Сайн байна уу, Юун түрүүнд энэхүү Түүхийн тэнхимийн 
сонинд ярилцлага өгч байгаадаа баяртай байна. Намайг 
А.Ариунзаяа гэдэ. Багш нийгмийн ухааны боловсрол 
хөтөлбөрийн 3-р түвшинд суралцдаг.

-Хичээл, сурлага өндөр биз дээ?
-Өндөр өндөр.

-Та түүхийн/багш нийгмийн ухааны боловсролын 
хөтөлбөрийн оюутан гэлээ. Энэ хөтөлбөрийг яагаад 
сонгосон бэ? Ө. Х. Яагаад энэ мэргэжлийг сонгосон бэ?

-Бага ангидаа Чингис хаан гээд цуврал комик  ном өдөр 
бүр номын сандаа сууж уншдаг байсан тэр үеэс л түүх 
гэдэг зүйлийг ойлгож илүү их сонирхож, дунд ангиасаа 
хойш л ер нь түүхийн хичээлдээ голцуу дуртай болж 
ном зохиол уншиж судалдаг байсан . Манай ангийн 
ихэнх нь түүхийн хичээлдээ дургүй ойлгодоггүй гэдэг 
байсан. Хүн бүр түүхч байх албагүй, гэхдээ хүн бүр 
түүхээ мэддэг байх ёстой. Тиймээс л өнгөрсөн түүхэд 
хүүхэд бүр дуртай байгаасай гэж, хүүхэд бүр түүхээ 
мэддэг байгаасай гэж хүсэж түүхийн багш болно 
гэж энэхүү мэргэжлийг би сонгосон. МУИС-д ороод 
энэ хөтөлбөрийг л сонгохгүй бол өөр мэргэжлээр 
сурахгүй гэж бодсон боловч Япон орон судлалын 
ангируу орчихсон. Дараа нь, МУИС- хөтөлбөр 
хооронд шилжиж болдог учир шалгалт өгч энэхүү 
хөтөлбөр лүүгээ шилжиж орж ирсэн. Ямартай ч одоо 
бол хүссэн мэргэжлээрэй сурч байгаадаа баяртай 
байна.

-Ковид-19 вирусын цар тахлын эсрэг халдвар 
хамгааллын дэглэм тогтоосны улмаас хэсэг хичээл 
тодорхой хугацаанд цахимаар орсон. Одоо ч гэсэн 
зарим хичээл цахимаар орж байна. Энэ нь таны хичээл 
сурлаганд нөлөөлсөн үү?

-Цар тахалын үед яг мэргэжлийн хичээлүүд үзэж 
таарсан. Оюутнууд болон багш нарын зүгээс тулгарч 
байсан олон асуудал байсан ч даваад гарсан даа. 
Гэнэтийн байсан учир сурлагад тодорхой хэмжээгээр 
нөлөөлсөн. Энэ улиралд “Мэргэжлийн дидактик 
2” хичээл цахим хэлбэрээр орсон. Энэхүү хичээл 
сурагчдад яаж  нийгмийн ухааны хичээлийн мэдлэг 
олгох, эзэмшүүлэх талаарх хичээл байсан юм. Миний 
хувьд энэ хичээлийг танхимаар орсон бол илүү үр 
дүнтэй байх байсан гэж үзэж байсан ч бүх юм цахим 
хэлбэрт шилжиж буйтай холбоотойгоор цахимаар 

хичээл заах чадвар эзэмших хэрэгтэй гэж багш үзсэн. 
Одоо бол цахим хичээлийн үр аштай талыг ойлгосон 
учир бусад хичээлд нөлөөлөөгүй. 

-Хэдэн хичээл танхимаар, хэдэн хичээл цахимаар орж 
байгаа вэ?

-Энэ улиралд зургаан хичээл үзсэнээс нэг хичээл 
цахимаар орсон бусад хичээл танхимаар орсон. 

-Эргээд танхимаар хичээл орж эхлэхэд ямар нэгэн асуудал 
гарч байна уу?

-Оюутан болоод хавар танхимын хичээлд явж үзээгүй 
ээ. Энэ хавар анхны танхимын хичээл хийж үзлээ. 

Оюутны үзэл бодол

Ярилцлага хийсэн Д.Буяндэлгэр



13 Түүхийн тэнхимийн мэдээ 2022

Асуудал байхгүй,  гоё байнаа. Харин жаахан ядардаг 
л юм байна. 

-Танд аль нь илүү үр дүнтэй санагдаж байгаа вэ?
-Мэдээж танхим нь илүү үр дүнтэй бодит санагддаг. 
Ядаж багштайгаа нүүр тулж багшаасаа асууж хариултаа 
тухайн бүрт нь авч байсан. Цахим хэлбэрээр багшаас 
асуулт асуухад хариулах нь цөөхөн байсан. 

-Мэргэжлийн хичээл үзэж байгаа байх. Та ямар хичээл 
сонгож үзэж байна? Тэр дундаас танд хамгийн их таалагдаж 
буй хичээл аль нь вэ?

-“Дундад зууны түүх”,“Нийгмийн философи”,”Сургалтын 
технологи” зэрэг хичээл үзэж байгаа. Хамгийн их 
таалагдаж буй хичээл нь “Дундад зууны түүх”. “Дундад 
зууны түүх”-ийн хичээл гурван багштай явагдаж дууссан. 
Тэр нь их сонирхолтой байсан. Жишээ нь, “Дундад 
зууны түүх” хичээл дээр Баруун Европын дундад зууныг 
тайлбарласан Чинзориг багш, Зүүн Ази, Хятадын 
түүхийг заасан Б.Идэр багш, Исламын  түүүхийг заасан 
Анхбаяр багш нар гурвуул өөр өөр заах арга барил, 
чиглэлтэй тул маш их сонирхолтой санагдсан. 

-Дадлага хийсэн үү? Хаана ямар дадлага хийв?
-Намар СБД-ийн ЕБ-ын 16-р сургууль дээр танилцах 
дадлага хийсэн. Энэ улиралд мөн тус сургууль дээрээ 
сурган хүмүүжүүлэх дадлага амжилттай хийж дууссан 
байгаа. 

-Дадлагаас сурч мэдэж авсан зүйл юу вэ?
-Энэ улиралд хийсэн дадлага маань өмнөх улирлын 
танилцах дадлагын үеэр олж авсан мэдлэг чадвараа 
бататган хөгжүүлэх, хичээл заах, сургалт хүмүүжлийн 
үйл ажиллагаа зохион байгуулах чадварт суралцахад 

оршиж байсан Тиймээс ч бид тус дадлагааас 
сурагчидтай яаж ажиллах, харилцах болон хичээлээ 
яаж заавал илүү сонирхолтой заах, сурагчид ямар 
чиглэлийн сургалтын үйл ажиллагааг илүү түлхүү 
сонирхож оролцож байна  зэргийг анхаарч ажигласан. 
Мөн энэ улиралд хийсэн дадлагаараа анги хамт олноос 
судалгаа авч ангийн бүлгүүдийг тодорхойлсон. Мөн 
сурагчдаас судалгаа авч тухайн сурагчийн зан байдал 
бусадтай харилцах зэргийг байдлыг судалж сурсан нь 
илүү үр дүнтэй байж чадсан гэж үзэж байна.

-Бидний урилгыг хүлээн авч ярилцлага хийсэнд дахин 
талархаж цаашдын сурлага, ажил, амьдралд тань амжилт 
хүсье.

-За баярлалаа, та бүхэнд ч гэсэн амжилт хүсье. 
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-Сайн байна уу, юун түрүүнд 2021-2022 хичээлийн 
жилийн МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн сонин мэдээний 
ярилцлагын урилга хүлээн авсанд талархал илэрхийлье. 
Та манай уншигчдад өөрийгөө танилцуулна уу. Аль 
хөтөлбөрийн, хэд дүгээр курсын оюутан бэ?

-Сайн сайн байна уу? Баярлалаа. Намайг урьж 
оролцуулсан та бүхэнд мөн талархал илэрхийлье. 
Намайг Батбаярын Жавзансүрэн гэдэг. Миний хувьд 
Багш,нийгмийн ухааны боловсрол хөтөлбөрийн 4-р 
түвшинд суралцдаг.

-Хичээл, сурлага өндөр биз дээ?
-Өндөр. Сургуулиа төгсөх гээд гүйгээд л байна.

-Та түүхийн/багш нийгмийн ухааны боловсролын 
хөтөлбөрийн оюутан гэлээ. Энэ хөтөлбөрийг яагаад 
сонгосон бэ? Яагаад энэ мэргэжлийг сонгосон бэ?

-Энэ мэргэжлийг сонгох нь 100% миний өөрийн 
сонголт байсан. Би ер нь хүмүүстэй ярилцах, тэднийг 
сонсох дуртай ийм зүйлээс хэзээ ч төвөгшөөдөггүй. 
Ялангуяа хүүхдүүдтэй ямар ч тохиолдолд ойлголцож 
чаддаг. Нийтэч байдлыг эрхэмлэдэг. Аливаа асуудалд 
хүлээцтэй, тэвчээртэй байж эвээр шийдвэрлэхийг 
хичээдэг. Эдгээр зан чанарууд маань намайг “Багш” 
гэх мэргэжлийг сонгоход их нөлөөлсөн байх гэж 
боддог. 

-Ковид-19 вирусын цар тахлын эсрэг халдвар 
хамгааллын дэглэм тогтоосны улмаас хэсэг хичээл 
тодорхой хугацаанд цахимаар орсон. Одоо ч гэсэн 
зарим хичээл цахимаар орж байна. Энэ нь таны хичээл 
сурлаганд нөлөөлсөн үү?

-Ямар ч зүйл сайн, муу хоёр талтай байдаг. Миний 
хувьд орон нутгийн оюутан тул техникийн саатал, 
ном сурах бичгийн олдоц, сүлжээний асуудалтай 
эхэндээ жоохон хүндрэлтэй байсан. Яваандаа 
харин ч эдгээр асуудлаа шийдээд цахим хэлбэрээр 
суралцахын үр ашгийг мэдэрсэн шүү. Жишээлбэл: 

Оюутны үзэл бодол

Ярилцлага хийсэн Д.Буяндэлгэр
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цахим платформуудыг ашиглаж дадлага хийж, хичээл 
зохион байгуулж үзсэн. Тиймээс цаашдаа ажлын 
гараанд гарсан ч танхим болон цахим хэлбэрээр 
төвөггүй хичээлээ зохион байгуулж чадахаар болсон. 
Мөн цахим эх сурвалж, сайтууд,  программуудыг 
ашиглаж сурсан гээд давуу талууд ч их байсан.

-Хэдэн хичээл танхимаар, хэдэн хичээл цахимаар орж 
байгаа вэ?

-Одоо бол сүүлийн семистр учраас дөрвөн хичээл 
үзэж байна. Бүгд танхимаар хичээллэж байгаа.

-Эргээд танхимаар хичээл орж эхлэхэд ямар нэгэн 
асуудал гарч байна уу?

-Үгүй ээ. Ямар нэгэн асуудал бол гарахгүй байгаа 
харин ч ангийнхантайгаа сүүлийн семистрээ 
танхимаар хамт хичээл үзээд төгсгөж байгаадаа 
баяртай байгаа.

-Танд аль нь илүү үр дүнтэй санагдаж байгаа вэ?
-Аль аль нь үр дүнтэй санагдаж байгаа. Намар 
нэг хэсэг лекц цахимаар, семинар танхимаар гэж 
хослуулж ороход 5рекорд хийгээд хадгалчихдаг 
болохоор дараа сэргээж үзэхэд амар санагдсан.

-Мэргэжлийн хичээл үзэж байгаа байх. Та ямар хичээл 
сонгож үзэж байна? Тэр дундаас танд хамгийн их 
таалагдаж буй хичээл аль нь вэ?

-Одоо бол Түүхийн ангийн хөтөлбөрөөс “Монголын 
шинэ үеийн түүх(1940 оноос хойш)”, “Монголын 
тусгаар тогтнол ба Их гүрнүүдийн бодлого” гээд 
мэргэжлийн хоёр хичээлийг сонгож үзэж байна. Тэр 
дундаас “Монголын тусгаар тогтнол ба Их гүрнүүдийн 
бодлого” хичээл их таалагдсан. Тус хичээл нь цаг 

хугацааны хувьд Монгол улсын төрийн тусгаар 
тогтнолын төлөөх тэмцэл эхэлсэн ХХ зууны эхнээс 
дэлхийн социалист систем задарч, Монгол улсад 
нээлттэй гадаад бодлого төлөвшин тогтсон 1990-ээд 
оныг хүртэл хамарна. Агуулгын хувьд Хаант Орос улс, 
түүний дараа тогтсон Зөвлөлт Орос Улсаас Монгол 
улсын тусгаар тогтнол ба нийгэм, эдийн засгийн бүх 
салбарын талаар явуулсан бодлогууд, Дундад Иргэн 
Улс ба түүний улс төрийн хүчнүүдээс Монгол улсыг 
эзлэн түрэмгийлэхээр явуулсан үйл ажиллагаа, 1949 
онд тогтсон БНХАУ-аас Монгол улстай харилцсан 
түүх ба Монгол улсын тухайд явуулсан бодлого, 
Хүйтэн дайны үед Зөвлөлт Холбоот Улсаас Монголын 
талаар явуулсан бодлого, дэлхийн социалист систем 
задрах үеийн Орос ба Хятадын бодлогод гарсан 
өөрчлөлт, түүнээс Монгол улсад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлс, мөн Япон, АНУ зэрэг их гүрнүүдээс ХХ зуунд 
Монгол улсын талаар явуулсан бодлогыг авч үздэг 
тул их сонирхолтой хичээл байсан.

-Дадлага хийсэн үү? Хаана ямар дадлага хийв?
-Тийм ээ. Танилцах болон Сурган хүмүүжүүлэх 
дадлага I,II гээд нийт гурван дадлагийг Нийслэлийн 
Чингэлтэй дүүргийн 50-р сургууль дээр П.Мягмар 
болон Н.Лхагважав багш нарын удирлаган дор хийсэн.

-Дадлагаас сурч мэдэж авсан зүйл юу вэ?
-Дадлага дээр бид мэргэжлийн дидактик , сурган 
хүмүүжүүлэх зүй , ерөнхий сэтгэл судлал , сурган 
хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал хичээлүүдээр олж 
авсан мэдлэгээ ашиглан бататгахын сацуу практикт 
хэрэгжүүлэх, сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулж өөрийн биеэр хичээл зааж туршлага 
хуримтлуулдаг. Дан ганц хичээл гэхгүйгээр миний 
хамгийн сайн ойлгож авсан зүйл бол багш хүн “Хүний 
багш байх ёстой” гэдэг үг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 
багш хүн зөвхөн хичээл заахдаа гол нь биш харин 
өөрийн шавь нартаа хүнлэг, энэрэнгүй, хичээнгүй, 
тусч хүмүүжил төлөвшилтэй хүн байхыг өөрийн биеэр 
үлгэрлэх ёстой гэсэн утгатай юм. Үүнийг л хамгийн 
сайн ойлгож, сурч авсан даа.

-Бидний урилгыг хүлээн авч ярилцлага хийсэнд дахин 
талархаж цаашдын сурлага, ажил, амьдралд тань 
амжилт хүсье.
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Т
итэм түүх клуб нь 2021 оны X сарын 5-нд 
шинэчлэгдэн байгуулагдсан бөгөөд МУИС-д 
суралцаж буй түүх сонирхогч оюутнуудад чиглэсэн 

үйл ажиллагаа явуулдаг клуб болохыг зорьж байна. Тус 
клубын анхны тэргүүнээр МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн 
Түүх хөтөлбөрийн IV түвшний оюутан Д.Мөнхцэцэг 
сонгогдож 2021-2022 оны хичээлд клубын үйл ажиллагааг 
хариуцан ажилласан юм. Мөн Түүхийн ангийн оюутнууд 
клубын бэлэгдэл буюу логоны ерөнхий загварыг 
шинэчлэн зохиов. Логог МУИС-ын Түүхийн тэнхмийн Түүх 
хөтөлбөрийн II түвшний оюутан Б.Ангарагтүмэн-Өлзий 
зохиолоо. 

Титэм клуб нь дээрх хугацаанд жилд мэргэжлийн 
ангийн болон ерөнхий суурь мөн бусад салбар 
сургуулиудаас сонирхолоороо элссэн нийт 30 гаруй 
гишүүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Энэ хугацаанд “Ил хаант улсын тухай” болон “Гадаадад 
тэтгэлэгтэй суралцах тухай хувийн туршлага” зэрэг 
зочинтой лекцүүд, “Орос-Украины дайны эргэн тойронд” 
нээлттэй хэлэлцүүлэг болон хэд хэдэн кино хэлэлцүүлэг 
зэрэг клубын гишүүд болон олон нийтэд чиглэсэн тогтмол 
үйл ажиллагаа явуулав.

Та бүхнийг Титэм түүх клубт нэгдэхийг урьж байна.

Оюутны клуб

"ТИТЭМ ТҮҮХ" кЛУБ шИНЭЭР 
БАЙГУУЛАГдАв
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П
.Мягмар багштай Багш нийгмийн ухааны боловсрол 
(Түүх)-4 анги нь 2019-2022 оны хугацаанд 22 
оюутантай нэгэн хамт олон болж өдгөө 19 оюутан 4 

жилээр төгсөж байна. Хэдийгээр цар тахлын нөхцөл байдлаас 
үүдэн хоёр жил шахам хугацаанд цахим сургалтын байдалтай 
байсан боловч хамтдаа туулж өнгөрүүлсэн дурсамжтай 
мөчүүд бүтээсэн амжилт ололтууд цөөнгүй билээ. Тухайлбал 
лекц семинарын даалгавраа хамтдаа хийж, нэг нэгэндээ 
харамгүй сэтгэлээр тусалж дэмждэг байсан сэтгэл биднийг 
нэг хамт олон болгож чадсанд итгэдэг. Түүнчлэн тэнхимийн 
болон сургуулийн үйл ажиллагаанд ч сэтгэл нэгтэй ханддаг 
тийм л хамт олон байснаараа бахархаж явдаг.

Анги хамт олныхоо амжилтаас цухас дурдахад 2021-
2022 онд Бүгд найрамдах Турк улс руу оюутан солилцоогоор 

О.Мөнхбаатар суралцсаны зэрэгцээ Т.Болормаа, 
Б.Пүрэвдорж, Ж.Энхмаа нар бакалаврын дипломын 
ажил бичин амжилттай хамгаалжээ. Мөн МУИС-ийн багш 
хөтөлбөрөөр суралцаж буй оюутнуудын дунд жил болгон 
зохиогддог “Багшлах ур чадварын тэмцээн”-д багаараа жил 
бүр амжилттай оролцон 2019 онд (Ц.Ганчимэг, Г.Хорлоо, 
Б.Жавзансүрэн, С.Дэлгэрмөрөн, О.Хоролсүрэн) гутгаар 
байр, 2022 онд (С.Дэлгэрмөрөн, Н.Алтантулга, Э.Хонгорзул, 
Б.Эрдэнэболор) тэргүүн байр, (Б.Жавзансүрэн, Г.Хорлоо, 
Б.Энхцэнгүүн, Т.Болормаа, Г.Жаргалмаа) дэд байранд 
шалгарсан. Түүнчлэн МУИС-ийн багш мэргэжлийн хөтөлбөрт 
ЭЕШ-ын өндөр оноотой элссэн суралцагчдад зориулсан 
тэтгэлэгт 2020-2021 оны хичээлийн жилд Б.Энхтуяа, 
Т.Болормаа, Б.Пүрэвдорж нар хамрагдсан юм.

Төгсөгчид (Багш, нийгмийн ухааны боловсрол)
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Б.ПүрэвДОрж
Тайваний иргэн “WUNI WURTA”-ийн нэрэмжит 
тэтгэлэг (2019-2020 оны хичээлийн жил)
МУИС-ШУС-ийн захирлын нэрэмжит тэтгэлэг 
(2021-2022 оны хичээлийн жил)
МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн 2020-2021 оны 
оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын тэргүүн 
байр
МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн 2021-2022 оны 
оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын тэргүүн 
байр
МУИС-ШУС-ХУС-ын 2021-2022 оны оюутны 
эрдэм шинжилгээний хурлын хэлний бус төрөлд 
гутгаар байр
МУИС-Ахисан түвшний сургуулиас зохиогдсон 
“Шинэ үеийн залуу судлаач-2022” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний нэгдсэн хуралд бакалаврын 
шилдэг 28 ханын илтгэлийн нэгээр оролцсон.
МУИС-ШУС-ХУС-ын 2021-2022 оны шилдэг 
судлаач төгсөгч

г.ХОрлОО 
МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг (2021-2022 оны 
хичээлийн жил)
МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн 2021-2022 оны 
оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын дэд байр
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Төгсөгчид (Түүхийн хөтөлбөр)

Түүх” 4 дүгээр түвшний анги 2019 оноос 2022 оны 
хооронд 12 оюутны бүрэлдэхүүнтэй суралцсанаас 5 
оюутан “Түүхч” мэргэжлээр төгсөж байна. Биднийг 

суралцах хугацаанд дэлхий нийтийг хамарсан цар 
тахал болж, хатуу хөл хорионд хоёр жилийн турш цахим 
хэлбэрээр суралцав. 

Ийм бэрх үе бидэнд тохиолдсон ч оюутан насны 
хэзээ ч мартахгүй дурсамжийг хамтдаа бүтээлцэж 
чадсан билээ. Хөл хорио сулармагц бид Хэнтий, Төв, 

Өвөрхангай, Булган аймгуудаар Хээрийн дадлага хийсэн. 
Дадлагын дурсамжтай цаг хугацаа биднийг нэгэн анги 
болж нэгтгэж, бие биесээ илүү их таньж мэдэх, нөхөрлөн 
дасах боломжийг олгов. Төгсөх жил бид тэнхимийн 
бүхий л үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог, бас бусад 
ангиа ч хүртэл уриалж чаддаг, чадвартай хамт олон 
болсон, үүгээрээ бид бахархдаг билээ. Нэг нэгнээ гэсэн 
сэтгэлтэй, зүтгэлтэй, зөв хандлагатай анги хамт олон 
болон төгссөндөө маш их баяртай байна. 
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Н.АлТАНТулгА
• 2018 онд МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг авч 

байсан (нэг жилийн сургалтын төлбөрийн 
50% тай тэнцэх),

• 2018 онд ИЗОУИС-с зохиосон “Монголын 
нууц товчоонд нэвтрэхүй” тэмцээнд багийн 
төрөл тэргүүн байр,

• 2019 онд Хэнтий аймгийн “Нууц товчоог хэн 
сайн мэдэх вэ?” уралдаанд ерөнхий дүнгээр 
хоёрдугаар байр, ганцаарчилсан төрөлд 
гуравдугаар байр,

• 2021 онд “Түүхийн ангийн 2009 оны 
төгсөгчдийн тэтгэлэг” авсан,

• 2021 онд Багшлах ур чадварын тэмцээнд 
багийн төрлөөр тэргүүн байр эзэлсэн.

Д.мӨНХЦэЦэг
• Түүх 4 дүгээр түвшний ангийн дарга 
• МУИС-ШУС-ийн захирлын нэрэмжит тэтгэлэг 

(2021-2022 оны хичээлийн жил)
• “Титэм түүх” клубийг сэргээн байгуулж, 

идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж удирдсан.
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Ярилцлага хийсэн Д.Буяндэлгэр

А: Уншигчиддаа зориулаад өөрийгөө танилцуулаач. Хэн 
гэдэг вэ? МУИС-ийг хэдэн онд төгсөв? Ямар мэргэжлээр 
төгсөв? Ямар чиглэлээр судалгаа хийдэг вэ? Одоо хаана 
сурч байгаа вэ?

С: Намайг Отгонбаатарын Сувд-Эрдэнэ гэдэг. Би 
2020 онд МУИС-ийг түүхч мэргэжлээр төгссөн. Одоо 
БНТУ-ын Анкара хотод Анкара Хажи Баярам Вели 
(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) их сургуулийн 
Түүхийн тэнхимд магистрт сурч байгаа. Энд ирээд 10 
сар болж байна (ярилцлага авсан он сар: 2022 оны 
4-р сар). Би бакалаврын дипломоо Ил хаант улсын 
4 дэх хан, “Аргун хан” сэдвээр бичиж хамгаалсан. 
Энд ч мөн адил Ил хаант улсын чиглэлээр судалгаа 
хийхийг зорьж байна. Мөн давхар Цагаадайн улсын 
талаар судлах сонирхолтой байгаа. Яг одоо бол 
магистрын хөтөлбөрийн эхний жил үргэлжилж байна, 
хоёр дахь семестрийн хичээлээ үзэж байгаа. Нийтдээ 
9 хичээл сонгож авсан, энэ семестрт 6 хичээлийг нь 
үзэж байна. Хичээлээ үзэж дуусаад дипломныхоо 
ажилд орно. Одоогоор дипломныхоо сэдвийг сонгох 
гээд сурвалжуудаа судлаж байгаа. Ил хаант улс эсвэл 
Цагадайн улсын талаар судалгаа хийнэ. 

А: Та бакалавраа төгсөөд магистрт орохоор шийдсэн юм 
байна. Тэгэхээр та магистраа төгсөөд түүхийн чиглэлээр 

гүнзгийрүүлэн сурах бодолтой байгаа юу? Цаашдын 
зорилго юу вэ?

С: Мэдээж.  Магистраа төгсөөд шууд доктор гээд 
л үргэлжлүүлээд сурна даа. Судлаач болоод сайн 
судалгаа хийж, хийсэн бүтээсэн юмтай, ер нь нэрээ 
үлдээхийг л хүсдэг дээ. 

А: Ийм шийдвэр гаргахад танд нөлөөлсөн хүн байдаг уу?
С: Байлгүй яахав. Миний бакалаварын дипломыг 
удирдсан багш Д.Анхбаяр. Бас ер нь манай МУИС-ийн 
Түүхийн тэнхимийн багш нар их нөлөөлсөн. Ялангуяа 
Б.Чинзориг багш, Д.Анхбаяр багш, Н.Алтантөгс багш 
гурваас манай ангийн оюутнууд үлгэр жишээ авч 
гурван багш шигээ мундаг судлаач болж тэнхимдээ 
эргэж ирнэ гэж ярьдаг байсан. Тэгээд ярьж байснаараа  
Батбаатар, Бат-Өргөө, Жанлав гэх мэт ангийн найз нар 
маань зорилго тавиад явж байгаа. Манай ангийнхан ер 
нь энэ салбартаа ажиллаж байгаа нь их. 

А: Түүхийн чиглэлээр магистрт сурахад гадаадад сурах 
шаардлага нь юу байсан бэ? Тэр дундаа БНТУ-ыг сонгосон 
шалтгаан нь юу байсан бэ?

С: Миний судалгааны чиглэлтэй холбоотой. Анх түүхийн 
тэнхимд элсээд (2017 онд) эрдэм шинжилгээний 
хуралд оролцож үзмээр санагдаад болдоггүй. Манай 
ангийнхан ч бас бараг бүгд л  эрдэм шинжилгээний 
хуралд оролцоно гэж байлаа. Гэвч надад эрдэм 
шинжилгээний хуралд оролцох сэдэв олддоггүй, яах 

гадаадад төгсөгч

 БНТУ, Эрзурум хот “Чобан деде гүүр”. Эрзурум хот, Көпрүкөй тосгоны захад Арас мөрөн дээгүүр баригдсан. Ил хаант улсын шадар С’айд Сүлдүс 
аймгийн Чобан ноён 1295-1297 онд бариулжээ. 220 метр урт, 8,5 метр өргөн. Анх 7 хөлтэй үйлдсэн ч эдүгээ 6 хөл үлджээ. 2010 онд тээврийн хэрэгслийн 
зорчих хөдөлгөөнийг хорьжээ. 2022.01.11
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учраа мэдэхгүй явж байтал манай ангийн оюутан 
Д.Анхбаяр багштай уулзаад үз, багш дээр хичээл дээр 
нэг бослогын тухай ярьж байхдаа эрдэм шинжилгээний 
хуралд орвол гоё сэдэв болно гэж байсан гэж хэлэхээр 
нь шууд л багштай уулзсан. Багштай уулзахад надад 
маш гоё уриалгахан хандаж шууд зөвшөөрсөн. Тэгэхэд 
надад уншаад ир гээд 16 номын нэр өгч байсан. 
Тэгээд л  “Трабын бослого” гэдэг сэдвээр анхны эрдэм 
шинжилгээний хуралдаа оролцож байсан.  Тэр үеэс 
л миний магистр, докторт сурах хүсэл, сэдэл төрсөн. 
Тухайн үед “Трабын бослого” нь “Мавераннахрын 
бүс нутаг”-т болж байсан. Энэ үйл явдал нь шууд Ил 
хаант улсын түүхтэй холбогддог. Үүнээс хойш ер нь Ил 
хаант улсын талаар илүү сонирхох болсон. Ил хаант 
улсыг сонирхох болсон бас нэгэн шалтгаан нь манай 
анги дотор Чингис хааны 4 хүүгийн талаар хааяа 
мэтгэлцээн болно, би болохоор Монголын эзэнт гүрний 
түүхэнд холбогдох бүхий л чухал сурвалж бичгүүдийг 
Толуйн удмынхан бичиж үлдээсэн байдаг тул, түүний 
үр удмын талаар мөн их сонирхож мэтгэлцдэг байсан. 
Ер нь Монголд Ил хаант улсын талаар судалгаа хийдэг 
судлаач цөөн байдаг. Ил хаант улсын гол сурвалжийн 
хэл бол перс хэл. Д.Анхбаяр багш 2017 онд БНТУ-аас 
багш урьж перс хэл заалгаад дараа хавар нь багш 
өөрөө перс хэлийг бас заасан. Цаашид Ил хаант улсыг 
судламаар байгаагаа башид хэлсэн.  Багш БНТУ-д 
очвол илүү их боломж олдох ба дараа нь Иранд 
очиж перс хэлээ гүнзгийрүүлэн үзэх боломжтой гэж 
зөвлөсөн. Тэгээд ч дээрх перс хэл дээр бичигдсэн 
сурвалжууд турк хэлэнд бас орчуулагдсан байдаг ба 
Ил хаант улс судлал БНТУ-д маш сайн хөгжсөн гээд 
Турк улсад л очиж суръя гэж шийдсэн. Тэгээд одоо 
Турк улсад сурч байна даа \инээв\.

А: Сурвалжийн перс хэл орчин цагийн Ираны перс хэлээс 
өөр байдаг уу?

С: Одоохондоо миний перс хэл их сайн биш. Үсгүүдээ 
таньж унших төдий л байгаа. Сурвалжийн перс хэл 
өөр гэсэн. Тийм болохоор одоо турк хэл сурах нь их 
хэрэгтэй байгаа юм. Одоо удахгүй дипломоо бичиж 
эхлэнэ, миний ашиглах ихэнх сурвалжууд турк хэлэнд 
орчуулагдсан байдаг.

А: Ил хаант улсын талаар судалгаа хийхэд чухал 
сурвалжийн хэл нь перс хэл мөн турк хэл дээр маш их 
судалгаа хийгдсэн байдаг гэлээ. Тэгэхээр энэ хоёр хэлнээс 
гадна үзэх хэрэгтэй хэл байдаг уу? 

С: Англи хэл бас их чухал. Англи хэл дээр монголч 
эрдэмтэдийн материалууд бас их байдаг. Тэдний 
судалгаа бас их ач холбогдолтой байдаг болохоор 
үүнээс гадна энд турк багш нарын өгүүлэлийн 
удиртгалууд нь англи хэл дээр бичигддэг. Ангил хэл бол 
хаана ч явсан хэрэгтэй хэл. БНТУ-ын засгийн газрын 
тэтгэлэг турк хэлний мэдлэгтэй байхыг шаарддаггүй ч 
гэсэн хэлний мэдлэг шаарддаг. Миний туршлагаар бол 
герман болон англи хэлтэй бол давуу талтай байх. Би 
Гёте институтын герман хэлний гэрчилгээтэй байсан. 

А: Түрүүн та БНТУ-д тэтгэлэгээр сурч байгаа гэлээ. Энэ 
тухай дэлгэрэнгүй ярьж өгөөч. Засгийн газрын тэтгэлэг 
үү? Тэтгэлэг нь зөвхөн сургалтын төлбөр даадаг уу? 
Амжиргааны дэмжлэг өгдөг үү?

С: Миний хувьд 4-р курст яг дипломоо бичиж байхад 

буюу 2020 оны 1-р сард БНТУ-ын засгийн газрын 
тэтгэлэг зарлагдсан. Тэр үед коронавирусын цар 
тахал дөнгөж эхэлж байлаа. Анх энэ тэтгэлэгийн 
тухай Д.Анхбаяр багш хэлсэн. Уг тэтгэлэг нь жил 
бүрийн 1-р сарын 10-аас 2-р сарын 20-ны өдрийн 
хооронд бүртгэл, материал хүлээж авдаг. Тэтгэлэгт 
бүртгүүлэхэд хэцүү юм байхгүй. Интернетээр ороод 
бөглөх маягтийг бөглөж, бүрдүүлэх материалыг 
явуулдаг. Би 2-р сардаа багтааж материалаа өгөөд 
6-р сард нь шалгаруулалтын эхний шатанд тэнцсэн 
тухай имэйл авч 2-р шатны шалгаруулалтад 8-р сард 
орох тухай мэдээлэл ирсэн. 2-р шатны шалгаруулалт 
нь ярилцлага байсан. Ярилцлагадаа 8-р сарын 20-оор 
орсон бөгөөд тэтгэлэгт шалгарна гэсэн итгэл найдвар 
маш их байсан. 10 сарын 25-нд хүлээж байсан тэнцсэн 
гэдэг хариугаа аваад маш их баярласан. Ирсэн имэйлд 
нь тэтгэлэгт тэнцсэнд баяр хүргэж байна БНТУ-ын 
засгийн газрын тэтгэлэг дараах зүйлсийг хариуцна. 
Үүнд 3 жилийн сургалтын төлбөр \1 жилийн хэлний 
бэлтгэл, 2 жил магистр\, ирж очих замын зардал, сар 
бүр олгох стипенд, байрны төлбөр, эрүүл мэндийн 
даатгал. Эрүүл мэндийн даатгалд нь эрүүл мэндийн 
үзлэг болон шинжилгээ үнэгүй, эм тариа авахад бол 
хөнгөлөлттэй. /Türkiye Bursları гээд хайгаад бүртгэл 
үүсгээд материалуудаа хийчихэд болдог шүү\

А: Сар бүр олгох стипент нь амжиргаанд хүрэлцдэг үү? 
БНТУ-д оччихсон юм чинь турк хэлийг сурахад илүү амар 
байгаа юу?

С: Ерөнхийдөө хүрэлцдэг. Гэвч тэтгэлэгт тэнцсэн 

 БНТУ, Измир хот 2021.09.24 Эгийн тэнгис задгай далайн, байлдааны 
усан онгоцны музей үзэв.
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ч коронавирусын цар тахлаас болж БНТУ-д очиж 
чадаагүй. Монголоосоо турк хэлийг цахимаар суралцаж 
эхэлсэн. 2020 оны 10 сард  тэтгэлэгт хамрагдаад шууд 
11 сараас нь цахимаар сурч эхэлсэн бөгөөд 2021 оны 
6 сард л БНТУ-д ирсэн. Энэ хугацаандаа турк хэлний 
А1, А2, B1, B2 түвшин хүртэл сурч шалгалтаа өгөөд C1 
түвшин рүү орж байхдаа БНТУ-д ирсэн. Турк хэлний 
А1, А2, B1, B2, С1, С2 гэх зургаан түвшин байдаг. Их 
сургуулийн түвшинд суралцахад C1 түвшинд хүрсэн 
байх ёстой. Би цахимаар сурсан учир миний турк хэл 
энд ирээд орчинд нь турк хэл сурсан оюутнуудтай 
харьцуулахад муу байсан. Ер нь бол цахимаар хэл 
сурах тухайн хэлний орчин, нөхцөлд ороод сурах тэс 
ондоо. Цахимаар сурахад эхний 2 түвшин харьцангуй 
амархан байсан ч дараах 2 түвшин илүү хүнд байсан. 
Өдөр 2 цагаас орой 7 цаг хүртэл тувт компьютерийн 
дэлгэц харж суудаг байсан болохоор хараа ч 
муудсан. Бас нэг сул тал нь хэдий сонсгол, дуудлагаа 
сайжруулах гээд YouTube дээр турк хэл дээрх олон 
ангит кино үзэж байсан ч турк хэлний аялгууг зөвхөн 
багшийнхаа дуудлагаар сурсан байсан. Товчхондоо 
өөрийгөө танилцуулаад, ямар учир, зорилготой ирсэн 
гэдгээ тайлбарлах чадвартай байсан боловч их дээд 
сургуульд сурах түвшинд бол байгаагүй. Үүний зэрэгцээ 
энгийн ярианы түвшинд үе тэнгийн залуустайгаа харьцах 
хэмжээнд хүрээгүй миний хэлний чадвар гологдсон. 
Иймээс БНТУ-д ирснээс хойш 2 сарын хугацаанд хэлээ 
үргэлжлүүлэн сураад С1 түвшинд хүрсэн. Залгуулаад 
10-р сард нь шууд магистрийн мэргэжлийн хичээлүүдээ 
үзэж эхэлсэн. Хэлний хувьд бол БНТУ-д ирээд 6 сарын 
хугацаанд асуудалгүй, чөлөөтэй харьцах чадвартай 
болсон. Хичээлийн хувьд эхэндээ маш их хэцүү байсан, 
бүр уйлах гээд нулимс гардаггүй байсан. Турк хүмүүс 
ер нь монгол гэхээр их найрсаг сайхан хүлээж авдаг 
– манай багш нар мөн адил намайг ойлгож дэмжиж 
тусалдаг. Хэлний бэрхшээл гэдэг зүйлийг эхний семестрт 
их мэдэрсэн. 2 дахь семестр буюу одоо бол харин 
багш нарынхаа үгийг сонсоод шууд ойлгож хариу хэлж 
өөрийгөө илэрхийлэх түвшинд хүрч чадсан. Мөн энэ 
жилийн магистрын анги маань бас их онцлогтой, манай 
сургуульд анх удаа 17 оюутан зэрэг түүхийн магистрын 
ангид суралцаж байгаа явдал юм аа. 

А: Танай анги хамгийн том анги гэсэн үг үү? Гэхдээ хүн бүр 
өөр өөрийн гэсэн судалгааны сэдэвтэй юу?

С. Тийм шүү. Би ганцаараа Ил хаант улсын тухай 
судалгаа хийж байгаа. Бусад маань Османы эзэнт 
гүрний түүх, Зүүн Сибирийн түүх гэх мэтчилэн өөр 
өөрийн сонирхлын сэдвээр судалгаа хийж байгаа. Мөн 
Казахстан, Киргизстан, Уйгар, Монгол гэх мэт олон 
орны оюутнууд нэг ангид байна.

А: Чамаас өөр монгол оюутан байдаг уу?
С: Анкара хотод бол 20 орчим бий. Яг түүхийн ангид 
бол надаас өөр монгол оюутан байхгүй.

А: Одоо сурч буй сургууль нь чамд хэр их таалагддаг вэ?
С: Манай сургууль хуучин Гази \Gazi\ их сургууль 
гэдэг нэртэй байсан. 2018 онд Анкара Хажи Баярам 
Вели гэдэг болсон. Анх 1926 онд байгуулагдсан. 
БНТУ-даа бол эхний 5-д ордог том сургууль. Хуучин 
Гази байхад багшилж байсан бүх багш нар нь одоо ч 
байгаа. Багш нар нь гадаадын оюутнуудтай харьцаж 

сурсан, биднийг маш сайн ойлгож юу хэрэгтэй байгааг 
мэддэг, зөв чиглүүлж чаддаг. Сургуулийн орчны хувьд 
кампустай. Кампус дотроо бүх юм байдаг. Оюутнуудад 
сурах орчныг сайхан бүрдүүлж өгсөн. Гадаа нь ногоон 
бүстэй, зүлэгтэй талбайтай. Гадаа суугаад хичээлээ 
хийж бусадтайгаа ярилцах боломжтой байдаг. Турк 
оюутнууд ч мөн адил гадаад оюутнуудтай төвөгшөөх 
зүлгүй сайн харилцдаг. Энэ нь эргээд надад турк хэл 
сурах, туркийн соёлыг таниж мэдэхэд их нэмэр болдог.

А: Кампусдаа дотуур байртай юу?
С: Бусад сургуулиудад дотуур байр байдаг. Манай 
сургуулийн хувьд бол байхгүй, гэхдээ зөвхөн манай 
салбар сургуульд.  Би БНТУ-ын засгийн газрын 
тэтгэлэгийг авсан учир надад байр хувиарлаад 
өгчихсөн. Байрнаасаа хичээл рүүгээ алхахад 30 
минут, метрогоор явахад 15 минут болдог. Метрогоор 
сургуульдаа явахад 5 минут л болдог. Гэхдээ сургуулийн 
кампус их том болохоор ангидаа очих гэж 10 минут 
алхдаг. Байр бол сургуультай их ойрхон. Ер нь Анкара 
их аюулгүй тайван газар. Мөн байранд өглөө, оройны 
хоол цаанаасаа байдаг. Өдрийн хоолыг сургуульдаа 
оюутны картаараа аваад идчихдэг. Өдрийн хоол нь 4 
лира буюу 1000 орчим төгрөгний үнэтэй байдаг ч шөл, 
1-р хоол, 2-р хоол, амттантай ирдэг. Ер нь гайгүй шүү.

А: Монгол хүнд хэр зохимжтой хоол байдаг вэ?
С: Байр, сургуулийн хоол бол мах багатай. Гадуур 
ресторан, хоолны газруудаар бол манайхтай төстэй 
хоол бий бий. Стипентнийхээ мөнгөөр ном авна, 
метро, автобусныхаа картыг цэнэглэнэ, тэгээд сардаа 
ганц нэг удаа гадуур гарч гоё хоол авч иддэг \инээв\. 

А: Монголдоо сурах, БНТУ-д сурахын ялгаа нь юу вэ?
С: БНТУ-д бол сурах орчныг маш сайн бүрдүүлж 
өгсөн байна. Бакалаварт сурч буй оюутнуудад ямар 
байгааг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Мөн би тэтгэлэгээр 
сурч байгаа болохоор надад хичээл, сурлагандаа л 
анхаарахыг шаарддаг. Дотуур байр их гоё тохитой. 
Өөрийн гэсэн өрөөтэй, хичээлдээ төвлөрөхөд надад 
хэн ч саад болдоггүй. Цаанаасаа хоол, цайтай учир хоол 
хийхэд цаг зарцуулахгүй. Турк улс өөрийн иргэддээ их 
сургууль нь үнэ төлбөргүй. Манай Монголд болохоор 
сургалтын төлбөр гэдэг зүйл маш хэцүү байдаг. 
Туркүүдын хувьд бол ийм дарамт байхгүй. Харин их 
сургуульд элсэх элсэлтийн шалгалт нь их хүнд байдаг 
гэж турк оюутнууд ярьдаг. Их сургуульдаа тэнцсэн турк 
оюутнууд бол сайхан сурах орчинтой, цэвэрхэн тухтай, 
тохилог дотуур байртай. Харин манайд [Монголд] бол 
сургалтын төлбөр, дотуур байрны асуудал их хүнд 
байдаг. Гэхдээ Монгол буюу МУИС-ийн давуу тал 
бол түүхийн тэнхимийн төгсөгч миний хувьд манай 
багш нар юм. Багш нар дээрээ яваад ороход дандаа 
болно бүтнэ, чи чадна, багш нар нь тусална гэдэг, маш 
хэрэгтэй зөвлөгөө, чиглэл өгдөг. Энэ нь манай МУИС-
ийн хувьд хамгийн сайхан нь.

А: Ярилцлагын эхэнд нь ч гэсэн хэлж байсан тийм ээ? 
Д.Анхбаяр багш маш их тусалсан гэсэн. Түрүүн та эхний 
семестрт хэлний бэрхшээл хүнд байсан гэсэн боловч 
тэр бэрхшээлээ даван туулсан гэсэн. Өөр ямар нэгэн 
бэрхшээл тулгарч байна уу? Жишээлбэл гэрээ санах ч юм 
уу?
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С: Миний хувьд бол тийм бэрхшээл байхгүй. Учир нь би 
бага наснаасаа Дарханд сургуульд явдаг байсан. Төв 
аймгийн Батсүмбэрийнх. Тийм болохоор гэрээ санах, 
ээж, аавыгаа санах зовлон одоо бол байдаггүй. \инээв\ 
Тэгээд ч би багадаа гадаадад сурахыг мөрөөддөг 
байсан. Миний багын мөрөөдөл биелээд зогсохгүй 
надад энд байр хоолонд санаа зовох зүйл байхгүй 
байгаа болохоор сурахдаа л анхаарч байна даа. 

А: Хичээлийн ачаалал хэр зэрэг их вэ?
С: Магистрын түвшний оюутан 9 хичээл үзэх ёстой, 
манайхтай ижил намрын семестр, хаврын семестр гэж 
байдаг. Намрын семестр нь 10-р сард, хаврын семестр 
нь 2-р сард эхэлдэг. Нэг семестр нь 15 долоо хоногтой. 
Би анхандаа 6 хичээл гэж ойлгоод 2 семестрт 3-3 хичээл 
гэж  хувиарлаад эхний семестр 3 хичээл үзсэн. Тэгээд 
энэ семестрт 6 хичээл сонгон үзэж байгаа тул ачаалал их 
байгаа. Зарим багш нар нь бас даалгавар их өгдөг. Хичээл 
нь голдуу семинарын хэлбэрээр орж долоо хоногтоо 100-
120 хуудас материал унших даалгавар өгчихдөг. Зарим 
хичээл дээр нэг номыг 3 магистрант оюутан хувааж 
аваад уншсан материалынхаа товчлол бичиж, үнэлэмж 
буюу материалыг үзээд төрсөн сэтгэгдлээ бичиж 
явуулдаг. Үүндээ унших материалаас анхаарал татсан 
сэдэв юу байна, өмнө нь үзсэн материалаас ялгаатай 
зүйл байна уу, яаж бичвэл илүү сайн болох вэ гэх мэт 

санал сэтгэгдлээ бичиж хичээл дээр энэ тухайгаа 
хэлэлцдэг. Ойролцоогоор 14-21 хоногт нэг ном уншиж 
дуусгадаг. Монгол оюутны хувьд Монголынхоо талаар 
бусад оюутнаас илүү мэдлэгтэй тул Монголын талаар 
эсвэл социализмын талаар хичээлд өвөрмөц хувь 
нэмрээ оруулдаг. Ялангуяа Хүннү, Сяньби зэрэг эртний 
нүүдэлчин улсууд, шинэ үед бол нэгдэлжих хөдөлгөөн, 
хэлмэгдүүлэлт, мөн нүүдэлчин, малчны ахуй амьдрал 
гэх мэт сэдвээр бусад оюутнаас арай илүү мэдлэгтэй 
тул ангидаа энэ талын мэдлэгийг хуваалцдаг. 

А: Дээрх материалыг турк хэл дээр уншдаг байх тийм 
уу? Тэгэхээр туркээр уншихаас монголоор уншихад илүү 
хурдан бөгөөд үлдэх юмтай байдаг уу?

С: Би Монголоос ирэхдээ “Эзэнт гүрний түүх” 5 боть 
номоо авч ирсэн. Яг одоогоор Цагадайн улс, Ил хаант 
улс ботиудыг дахин уншиж байна. Ний нуугүй хэлэхэд 
туркээр уншихад хурдан түргэн уншаад ойлгочихоод 
байгаа. Харин монголоороо уншихад зарим зүйлийг 
давтаж харах шаардлагатай болж байгаа. Турк хэлээр 
40 орчим хуудас материал уншаад тэмдэглэл хийн 
санал сэтгэгдлээ бичихэд 5-6 цаг болж байгаа бол 
монголоороо тэгж чадахгүй байгаа. Бүтэн өдөржин 
болж байгаа. \инээв\ Яагаад гэдгийг сайн мэдэхгүй юм 
магадгүй монголоороо нухацтай уншиж хараагүй удсан 
болохоор тэгдэг байх.

 БНТУ, Эрзурум хот “Хатуние медрес” Çifte Minareli Medrese (Hatuniye Medresesi). Ил хаант улсын чухал дурсгалын нэг хос баганат сүм. 1260-1270 
оны хооронд баригдсан. 35х40 метр хэмжээтэй, Медресийн өмнө талд 26 метр хоёр баганатай, сүмийн хаалгаар ороход  орой нь задгай том талбай 
угтана. Хоёр хажуугаар нь 17 өрөө, доод давхартаа мөн 19 өрөөтэй. 2022.01.12
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А: Явцын эсвэл улирлын шалгалт нь хэцүү юу?
С: Шалгалтын хувьд би түүхийн магистрын оюутан 
учир шалгалтанд санаа зовох зүйлгүй өгүүлэл бичиж 
илтгэл тавиад хичээлээ хаачихдаг учир хичээл 15 долоо 
хоногтоо багтаад дуусдаг. Бакалаврын оюутнуудыг 
ажиглаж байхад шалгалтанд бэлдэх, шалгалтаа өгөх, 
шалгалтандаа унасан оюутнууд дахин шалгалт өгөх 
гэсээр байгаад ердөө 14 хоног амардаг юм байна лээ. 
Миний хувьд 1-р сарын 9-нд амраад 2-р сарын 20-оор 
хичээл орсон.

А: Амралтаараа юу хийсэн бэ?
С: Би амралт эхэлсэн даруйд 25 цагийн галт тэрэгний 
аялалд явсан. БНТУ-д зам тээвэр маш сайн хөгжсөн. 
Хурдны зам нь 4 эгнээтэй 2 урсгалтай. Аюулгүй 
байдал маш сайн хангагдсан, зорчих урсгалын дунд 
тусгаарлагчтай. Шөнө, өдөр хэдэн цагт ч гарсан хот 
хоорондын автобуснууд байнга явж байдаг. Галт тэрэг нь 
өдөр бүр дурын зүг рүү явж байдаг. Хамгийн гол нь хямд. 
Миний БНТУ-д ирсэн гол зорилго Ил хаант улс. БНТУ-
ын зүүн хойд нутаг хуучин Ил хаант улсын нутаг байсан 
юм. Тиймээс амралт эхлүүт тийшээ хамгийн түрүүнд 
явсан. Энэ нь 25 цагийн аялал маань байсан юм. Нэг 
талдаа 25 цаг явж очдог, \галт тэрэгээр\ Гүрж, Армени 
улсын хилтэй ойр байрладаг Эрзурум муж. Тэнд Чобан 
ноёны бариулсан гүүр, [Чобан деде гүүр] монгол ноёны 
бариулсан цайз, \Хасан цайз\ хоорондоо 16 орчим км-
ийн зайтай байдаг. Мөн Байжу ноёны хоёр тонн жинтэй 
чөдөр оньс чулуу үзсэн. Анкарагаас гараад хөдөө 
тосгонд очиход хөдөөний туркүүд манай Монголын 
хөдөөний улсууд шиг их найрсаг сайхан угтаж авсан. 
Ялангуяа Монголоос ирсэн гэхэд байдгаа гарган 
намайг хооллож ундаалж явуулсан. БНТУ-д ирээд 
17 хотоор явж үзсэн байна. Зарим хотоор аажуухан 
явж заримаар нь дайраад өнгөрсөн. Истанбул 
хот Анкаратай харьцуулахад их хөл хөдөлгөөнтэй 
хот. Ажиглаад байхад БНТУ-ын баруун нутгаар илүү 
европжуу бол зүүн нутгаараа манай Монголтой төсөөтэй 
мэт санагдсан. Хоол унд, аж ахуй гээд л. Хаврын семестр 

дуусаад хичээл амрахаар Эрзурум руу дахиж явах мөн 
Анталиа руу аялах бодолтой байгаа. Боломж гарвал 
Гүрж, Армени, Иран руу ч бас явах хүсэлтэй байгаа. 

А: БНТУ руу аялж амрах гэж яваа монголчууд аль газар нь 
очиж үзэхийг зөвлөх вэ?

С: Түүх сонирхдог хүмүүс бол Эрзурум руу очиж үзэх 
хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэнд монголчууд бидний өвөг 
дээдсийн үлдээсэн дурсгалууд байна. Туркүүд тэдгээр 
дурсгалыг маш сайн сахиж хамгаалдаг. Измир явж үзвэл 
бас сонирхолтой. Измир нь БНТУ-ын баруун өмнөд хэсэгт 
Эгийн тэнгисийн эрэг дээр байрладаг бөгөөд хуучин 
Грекийн газар нутаг байсан тул эртний Грекийн дурсгал 
их бий. Эртний Эфес хотын үлдэгдэл байдаг. Каппадокиа 
гэж байгалийн өвөрмөц тогтоцтой хад чулуутай газар бий. 
Тэнд хүмүүс агаарын бөмбөлөгөнд сууж болдог ба хад 
чулуугаа ухаад зочид буудал байгуулчихсан байдаг. Өвөл 
очиход үлгэрийн оронд очсон мэт мэдрэмж төрүүлдэг.

А: Хамгийн их таалагдсан турк хоол нь юу вэ?
С: Киямали эт. Шарсан мах байхгүй юу, дээрээ бяслагтай 
гамбир дагалдаж ирдэг. Би хажууд нь будаа нэмээд 
авчихдаг юм \инээв\. 

А: YouTube-ээр кино үзэж турк хэлээ сайжруулж байсан 
гэсэн. Дуртай турк кино эсвэл хамтлаг дуучин байгаа юу?

С: Киноны хувьд би 10 жилийн хайр дурлалын сэдэвтэй 
кинонд дуртай. Яг тийм хайр дурлалын тухай кино байдаг. 
Нэр нь [Хаяат базен татлидир\ Hayat bazen tatlıdır] буюу 
“Амьдрал заримдаа сайхан” гэх 26 ангит кино. Дууны 
хувьд бол Эда Баба гэдэг дуучингийн [Хээр шээе сэнинлэ 
гүзел/ Her şey seninle güzel]. Бүх зүйл чамтай байхад гоё 
гэж орчуулагдах юм уу даа. 

А: Турк хэл сурахыг хүссэн хүмүүс байвал бас дээрх кино, 
дууг сонирхож үзэж болох юм.

С: Хэрэв турк хэл сурахыг хүсдэг бол монгол хүнд турк хэл 
сурах амархан англи хэл сурахын хажууд бол амархан. 
Учир нь турк хэлний өгүүлбэрийн бүтэц нь монгол хэлний 
өгүүлбэрийн бүтэцтэй ижилхэн байдаг. “Миний нэрийг” 
Сувд-Эрдэнэ гэдэгтэй ижилхэн “Бэним адим Сувд-
Эрдэнэ” гээд л болоо. “Бэним” гэдэг нь “миний”, “адим” 
гэдэг нь “нэр” гэсэн үг. \Benim adım Suvd-Erdene.\ Гэхдээ 
яахав бас өөр улс үндэстэн бага зэрэг ялгаа, сэтгэлгээний 
ялгаа байгаа байгаа.  

А: Гадаадад сурья гэж боддог эсвэл бүр гадаадад сурна гээд 
шийдчихсэн оюутан дүү нартаа ямар зөвөлгөө вэ?

С: Юу ч хамаагүй хүс гэж хэлмээр байна. Урдаа ямар нь 
ч хамаагүй зорилго тавь. Том байх албагүй. Зорьсондоо 
хүрэх, эсвэл зүгээр зорилго тавьсан байхад түүнтэй 
чинь холбогдолтой өөр бусад зам гарч ирдэг. Энэ рүү 
нь явья гээд сонгонгуут дараагийн зам нь тодроод л 
харагддаг. Хүсээд эхэлсэн байхад явах зам гарч ирдэг. 
Миний жишээнээс үзэхэд л юугаа ч мэдэхгүй эрдэм 
шинжилгээний хуралд орно гэсэн хүсэл төрөөд одоо энд 
БНТУ-д магистрт сураад явж байна. Өгүүлэл гэж юу юм, 
яаж бичдэг юм, стандарт энэ тэр юу ч л байхгүй байсан. 
Бас чин сэтгэлээсээ хүсч, чин сэтгэлээсээ аливааг хийдэг 
байгаарай. Чин сэтгэлээсээ бусдад туслаж, хүмүүстэй чин 
сэтгэлээсээ харьцаж, бүх зүйлд үнэн, гоё хүн байгаарай. 

А: Ярилцлага өгөх урилга хүлээн авч үнэтэй цагаа бидэнд 
гаргасанд баярлалаа. Таны сурлага, цаашдын зорилго, 
амьдрал, ажилд тань амжилт хүсье.
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Суралцагчийн нэг өдөр
Түүхийн төгсөх ангийн оюутан О.Цэвэлмаагийн хичээлийн нэгэн өдөр. 2022 оны IV сарын 15. Баасан гараг.

08:44. Их 
сургууль 
орох замд 
түгжрэл 
бол байнга 

9:25. Ангийн 
охин Номио 
тааралдаж 
сонин хачин 
хуваалцав

10:21. Хичээл орохоос өмнө 
номын санд хийх зүйл бий. 
Амжуулж сурсан.

12:10. Мэргэжлийн хичээл 
дээр. Цуцалтгүй зүтгэнэ 

шүү дээ.
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12:45. Завсарлагааны 
богино хугацааг найз 
нартайгаа өнгөрөөнө. 

17:10. Музейд 
биет үзмэртэй 
танилцах, 
дадлага 
хийсэн.

18:00. Эргээд 
сургуульд ирэв. МУИС 
Пресс номын дэлгүүр 

бидний анд мөн.

15:00. Багш 
дуудаж 
даалгавар 
өгөв. Хоёр 
цаг архивын 
сурвалж 
анхааралтай 
судлав.

20:05. Хичээлийн 
ачаалалтай нэгэн өдөр 
дуусав. Найзуудтайгаа 
уулзаад харина.
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М
УИС-ийн Түүхийн тэнхимийн бакалаврын 
түүхийн мэргэжлийн ангийн хөтөлбөр 
эзэмшиж буй оюутнууд цар тахлын хөл хорио 
сулармагц Монголын археологи, соѐл, түүхийн 

дурсгалуудын хээрийн судалгааны ажиглалт, туршилтын 
арга зүйг эзэмших, онолын мэдлэгээ практик дээр бататгах, 
археологийн олдворыг бие даан тодорхойлж боловсруулах, 
дээжийг нь сургалтын үзүүлэн таниулах болон судалгааны 
материал болгон бэлтгэх чадвар, дадал эзэмших зорилгоор 

хөдөө орон нутагт ач холбогдол бүхий түүх соёлын дурсгалт 
газруудад хээрийн дадлага гүйцэтгэв.

Өмнөх хэдэн жил Түүхийн тэнхимийн хээрийг дадлага 
Монголын Үндэсний Түүхийн Музейн материаллаг бааз 
дээр түшиглэн явагдаж байсан бол 2021 оноос тэнхим 
бие даан удирдан хэрэгжсэн юм. Мөн өмнөх дадлагынхан 
хээрийн замыг ачааны машины задгай тэвшин дээр даван 
туулж байсан бол энэ оноос эхлэн бүхээгтэй автобусанд 
тухлан зорчих болов.  

Хээрийн дадлага

ХЭЭРИЙН зАМд БҮТСЭН ТҮҮХ
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Тус хээрийн дадлага VIII сарын 
эхэн хагаст хоёр үе шаттай хэрэгжив. 
Эхний үе шат Хэнтий аймгийн нутагт 
“Өндөр хааны төрсөн газар нутаг”-т, 
удаах үе шат нь Өвөрхангай, Булган 
аймагт “Нүүдэлчдийн хот суурин”-гуудад 
явагдсан. Их эзэн Чингис хааны өлгий 
нутагт оюутнууд Цэнхэрмандал сумын 
нутаг дахь Хар зүрхний Хөхнуур, Биндэр 
сумын нутаг дахь Рашаан хад, Батширээт 
сумын нутаг дахь Өглөгчийн хэрэм, 
Биндэр сумын нутаг дахь Их Монгол улс 
тунхагласан газар, Дэлүүн болдог, Баян-
Адрага сумын нутаг дахь Дуурлиг нарс, 
Дадал сумын нутаг дахь Чингис хааны 

хөшөө дурсгал, Мөрөн сумын Хятаны 
Баруун, Зүүн хэрэм, Дэлгэрхаан 
сумын нутаг дахь Аврагын балгас 
болон холбогдох түүх дурсгалуудтай 
танилцав. Харин нүүдэлчин дээдсийн 
байгуулсан хот сууринтай танилцах 
хоёр дахь чиглэлд Монголын эзэнт 
гүрний нийслэл Хархорум хот, 
Эрдэнэ зуу хийд, Архангай аймгийн 
Хотонт сумын Хар балгас, Хөшөө 
цайдам дахь Билгэ хааны дурсгалт 
газар, Булган аймгийн Дашинчилэн 
сумын Харбухын балгас, Чинтолгойн 
балгастай танилцав. 

Хээрийн дадлагад угтаа түүхийн ангийн оюутнууд 
хамрагддаг боловч энэ удаад БНУБ-ын ангийн 
Б.Пүрэвдорж, О.Мөнхбаатар нар сайн дураар нэгдсэн 
явдал дадлагыг улам сонирхолтой, хөгжилтэй болгосон 
билээ. Хээрийн дадлагын явцад оюутнуудад байнга 
тусалж дэмжиж байсан жолооч А.Мягмаржав ах, Хэнтий 
аймгийн Дадал сумын музей, Тэмүжиний бага нас 
музейгээ засвартай ч гэсэн үзүүлж тайлбарласан эрхлэгч 

Бат-Эрдэнэ, Хархоринд оюутнуудыг хүлээж авч зочилсон 
О.Мөнхбаатарын эгч нартаа баярлаж талархаж байна.   

Хээрийн дадлагын үр дүнд оюутнууд танхимийн 
хичээлээр эзэмшсэн мэдлэг, ч адварыг бодитсбайдал дээр 
бататган хөдөө орон нутагт соёл, шашин, түүхийн бодит 
дурсгал, археологийн олдворуудыг бие даан тодорхойлох, 
хэмжин судлах, боловсруулах, үзүүлэн таниулах болон 
сургалтын материал бэлтгэх дадлага, чадвар эзэмшлээ.  
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Судалгааны өгүүлэл
Б.Батсүрэн. Лунчэн (蘢城, longcheng) хэмээх хүннү үгийн тухай 
П.Дэлгэржаргал. Торгоны замд ноёрхохын төлөөх Жужан улсын тэмцэл 
Ж.Гэрэлбадрах. Их Монгол Улсад “соёрхол”, “түшээ” газар нутаг гэж байсан уу? 
Э.Жигмэддорж. Манж Чин улсаас Дөрвөдийн хан Сономгомбо, Магсаржав нарын хатанд олгосон өргөмжлөл 
С.Дуламжав. Жибзундамба хутагтын сан, шавь нарын өрийн асуудалд (XIX-XX зууны эхэн) 
Ганбагана. Япон, ЗХУ-ын харилцаа ба Өвөр Монгол 
Ж.Урангуа. Порт Артурын хэрэг 
Бай Лин. Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орноос өрнүүлсэн шинэ монгол үсгийн өөрчлөлтийн хөдөлгөөний 
                (1947-1958) тухай шинжилгээ 

Судалгааны тэмдэглэл 
Ю.В.Кузьмин, Ж.Урангуа. Биобиблиографический словарь российских исследователей Монголии 

Орчуулгын өгүүлэл 
Линь Юнь. Хүннүгийн угсаа гарлын тухай Хятад дахь археологийн судалгаа 

Номын шүүмж 
Ж.Урангуа. Тайваны монголч эрдэмтэн Лань Мэйхуагийн бичсэн Цэдэнбалын үеийн Монгол- Хятадын харилцаа 
                    (1952-1984) бүтээл

Сэтгүүлийн шинэ дугаар

муиС-ийн Түүхийн тэнхимээс 
эрхлэн гаргадаг 
Historia Mongolarum эрдэм 
шинжилгээний сэтгүүлийн 
шинэ дугаар гарлаа. 
энэ дугаарт 8 өгүүлэл, 1 
судалгааны тэмдэглэл, 1 
орчуулга, 1 номын шүүмж 
хэвлэгдэв.
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ДОктОР

Бөхөө

In the Name of Proletarian Internation-
alism: Cultural Relations between the 
Mongolian People’s Republic and the 
People’s Republic of China (1949-1967) 

БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны иргэн Бөхөө 
“Пролетарийн интернационализмын уриан 

доорх БНМАУ, БНХАУ-ын соёлын харилцаа 
(1949-1967 он)” сэдвээр докторын зэрэг 
горилох ажил бичиж амжилттай хамгаалав.  Тус 
судалгааны ажил нь 5 бүлэг, 19 зүйл, дүгнэлт, 
хавсралт, ном зүйгээс бүрдэнэ. Горилогч 
бүтээлдээ БНМАУ-БНХАУ-ын харилцааны эхэн 
үед хамаарах 1950-60-аад оны хоёр улсын 
хоорондын соёлын харилцааны түүхийг задлан 
шинжилж он дарааллын дагуу үечлэн дүгнэв. 
Тус судалгаанд хоёр орны соёлын харилцаанд 
Хүйтэн дайны нөхцөл байдал, социалист 
системийн үзэл санааны өөрчлөлт ихээхэн 
нөлөөлж байсныг дэлгэрэнгүй тайлбарлажээ.     

Dip/Diss
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МаГИСтР
Б.Ариунаа

монгол дахь хотжих үйл явц: Нийслэл хотын түр захиргааны жишээн дээр (1924-1925 он)

горилогч судалгааны ажлаараа Нийслэлийн архивын газарт хадгалагдаж буй баримтуудад түшиглэн 1924-1927 
онд Монгол улсын нийслэлийг удирдаж байсан Хотын түр захиргааны үйл ажиллагааг задлан шинжлэх замаар 

Монгол улсад орчин үеийн хотжих үйл явц хэрхэн явагдсныг тайлбарлахыг зорьжээ. Тус ажил нь 3 бүлэг, 9 зүйл, 
дүгнэлт, ном зүй, хавсралтуудаас бүрдэнэ. Эхний бүлэгт орчин үеийн хотжих үйл явцын нөлөөгөөр ХХ зууны эхэн 
үеийн Монгол улс ын нийслэл хотын засаг захиргааны зохион байгуулалт, түүнд гарсан өөрчлөлтийг авч үзсэн бол дэд 
бүлэгт Нийслэлийн түр захиргааны бүтцийг бий болгосноор хотжих үйл явц түргэн хугацаанд өрнөсөн, харин гутгаар 
бүлэгт энэ үйл явц эргээд Монголын соёл өөрчлөгдөн хувирахад онцгой нөлөө үзүүлсэн гэсэн дүгнэлтэнд хүрчээ. 
Тус судалгааны ажил нь МУИС-ийн Түүхийн тэнхим, Нийслэлийн архивын газартай байгуулсан хамтын ажиллагааны 
эхний үр дүн юм.   

Ким Бун Чун төгсөлтийн баярын өдөр

Ким Бун Чун

Definition of Mongolian-Korean Historical Rela-
tions and Contemporary Humanities Relations: 
Chritianity, Health Care, Multi-Cultural Families 

БНСУ-ын иргэн Ким Бун Чун “Монгол-Солонгосын түүхэн 
харилцаа ба орчин үеийн хүмүүнлэгийн харилцааг 

тодорхойлох шижмүүд: Христийн шашин, эрүүл мэнд, олон 
соёлт гэр бүл” сэдвээр Түүхийн ухааны докторын зэрэг 
хамгааллаа. Тус судалгааны ажил 5 бүлэг, 25 зүйл, дүгнэлт, 
номзүй, хавсралтаас бүрдэнэ. Тус судалгааны ажилд 1980-
аад оны сүүлээс өнөөг хүртэлх Монгол-Өмнөд Солонгос улсын 
хүмүүнлэгийн харилцааны түүхийг дүгнэн, түүний онцлог 
шинжүүдийг христийн шашин, эрүүл мэнд, олон соёлт гэр 
бүлийн жишээн дээр тодорхойлжээ. Хоёр улсын харилцаа нь 
хэдийгээр “Гуравдагч хөрш”, “Шинэ умардын бодлого” гэсэн 
геополитикийн бодлогын хүрээнд эхэлсэн ч эдүгээ “төр засгийн 
удирдлага”-ын түвшингээс “иргэд удирдлага”-ын хэлбэртэй 
болон хөгжиж байна гэсэн дүгнэлтэд судлаач хүрчээ.    

Бөхөө удирдагч нарын хамт
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Г.Оюун-Эрдэнэ

Ялгуусан, Хамба хутагтын шавийн захиргааны 
зохион байгуулалт, түүний өөрчлөлт (1867-1931)          

манжийн захиргаан дахь Халхын засаг захиргааны хуваарь, 
хил хязгаар 1780-аад он хүртэл бүрэлдэж тогтсон билээ. 

Горилогч Манжийн захиргаанаас чуулган, хошууны хил 
хязгаарыг тогтоосны дараа шашны номын хүрээний захиргааг 
хэрхэн байгуулж, хил хязгаарыг байгуулж байсан асуудлыг 
Ялгуусан, Номун хан эрдэнэ хамба хоёр хутагтад тамга олгох, 
засаг захиргааны зохион байгуулалт бий болгож өөрчилж 
байсан жишээгээр тайлбарлахыг оролджээ. Ялгуусан хийгээд 
Хамба номун хан хутагтуудын шавь нь эдүгээгийн Завхан 
аймагт оршиж байв. 

П.Өлзийдаваа

Халхын зүүн гарын ноёдын хэдэн 
захидлын агуулгыг задлан шинжлэх нь 

Тус магистрын ажилд горилогч эдүгээ Бээжин 
дэх БНХАУ-ын Түүхийн нэгдүгээр архивт 

хадгалагдаж буй “Дайчин гүрний Дотоод яамны 
Монгол бичгийн гэрийн данс” хэмээх сурвалжаас 
ХVII зууны Халхын зүүн гарын язгууртнуудаас 
Манж Дайчин улсад илгээсэн захидлуудыг сонгож 
агуулгыг задлан шинжилж, тэдгээр захидлуудад 
хамаарах түүхийн асуудлуудыг тодруулахыг 
зорьжээ. Тус ажил нь 2 бүлэг, 8 зүйл, дүгнэлт, 
хавсралтаас бүрдэнэ. 

БакаЛаВР

Нийслэлийн архивын газрын дарга Н.Туул, 
удирдагч доктор Х.Мөнхбаярын хамт

Магистрын зэрэг хамгаалуулах комисс бүрэлдэхүүн 
судалгааны ажлуудыг хэлэлцэж байгаа нь

Б.Пүрэвдорж

БНмАу-ын Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн холбооны үйл 
ажиллагаа, үр нөлөө (1967-1973 он)

уг дипломын ажил 4 бүлэг, 10 зүйл, дүгнэлт, ном зүй, хавсралтаас 
бүрдэнэ. Оюутан Б.Пүрэвдорж дипломын ажлын сэдвээр БНМАУ-

ын хөдөө аж ахуйн хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулсан Хөдөө аж ахуйн 
нэгдлийн холбоо хэмээх байгууллагын түүхийг сонгон авч түүний эхний 
арван жилийн үйл ажиллагааг улс болон оро нутгийн түвшинд задлан 
шинжилсэн юм. Ингэхдээ тус байгууллага байгуулагдах болсон гадаад, 
дотоод шалтгааныг тодруулж энэ нь сум-нэгдлийн өмнө тулгарч байсан 
эдийн засгийн асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилготой байгуулагдсан 
цэвэр эдийн засгийн удирдлага, менежментийн байгууллага байсан 
гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Улмаар байгууллагын удирдах хүмүүсийн 
намтрыг тодруулж тус байгууллагын үйл ажиллагаа нь түүнийг удирдан 
зохион байгуулж байсан хувь хүмүүсээс ихээхэн хамааралтай байсныг 
тайлбарласан байна. Эцэст нь, нэгдлийн холбооны эхний арван 
жилийн үйл ажиллагааг задлан шинжилж 1967-1973 оны БНМАУ-ын 
эдийн засагт онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн болохыг дүгнэжээ. Б.Пүрэвдорж төгсөлтийн баярын үеэр.
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Т.Болормаа

Ковид–19 цар тахлын үеийн ЕБС-ийн түүхийн 
сургалт дахь багш нарын форматив үнэлгээний 
судалгаа

Олон улсууд ковид цар тахлын хатуу хөл хорио тогтоож 
эхлэх үед Монгол улс Ерөнхий боловсролын сургалтыг 

зайн сургалтад шилжүүлж хоёр жил баримталсан билээ. 
Оюутан Т.Болормаа дипломын ажилдаа цар тахлын үед ЕБС-
ийн багш нар хичээлдээ форматив (явцын) үнэлгээ хэрэглэсэн 
байдалд задлан шинжилжээ. Тэрээр Улаанбаатар хотын 
хоёр дүүргийн 62 багшаас асуулга судалгаа авч цар тахлын 
үед багш нар сурагчдаа хэрхэн үнэлсэн үйл ажиллагааны 
мэдээллийг цуглуулж, үнэлгээн дэх ялгаатай байдал нь 
хичээл заасан сургалтын хэлбэрүүдээс бус, харин багш нарын 
үйл ажиллагаатай холбоотой болохыг тогтоожээ. Дипломын 
ажилд сурагчдыг үнэлэн дүгнэх шалгуурыг чухалчилж буй 
өнөөгийн түүхийн сургалтад форматив үнэлгээний орон зай 
дутагдаж байна гэж дүгнэжээ. Тус дипломын ажил нь 3 бүлэг, 
12 зүйл, дүгнэлт, ном зүй, хавсралтаас бүрдэнэ. 

Ж.Энхмаа

монгол төрийн болон шашны баяр ёслолын 
уламжлал, шинэчлэл (1911-1921 он) 

Оюутан Ж.Энхмаа бакалаврын төгсөлтийн ажлаа Монгол 
улсад 1911-1921 онуудад тэмдэглэж байсан баяр ёслолын 

түүхийн асуудлыг сонгон авч судалгааны ажил хийжээ. Түүний 
судалгааны ажилд Олноо өргөгдсөн Монгол улсын төрийн 
болон шашны ямар баяр ёслолуудыг архивын баримтуудаас 
тодорхойлон дүрсэлж, тэдгээрийг тэмдэглэж байсан онцлог, 
утга учрыг тодруулан тайлбарлахыг зорьсон. Ингэхдээ Чин 
улсын үеийн баяр ёслол, тэдгээрийг тэмдэглэх үед баримталж 
байсан хэм хэмжээ Олноо өргөгдсөний үед хэрхэн уламжлагдан 
үлдсэн хийгээд цоо шинээр бий болсныг харуулж өгчээ. Тухайн 
үед мөрдөж байсан хууль дүрмүүд, тухайлбал: Чингийн үеийн 
“Гадаад Монголын төрийг засах явдлын яамны хууль зүйлийн 
бичиг”, мөн “Зарлигаар тогтоосон Монгол улсын хууль зүйлийн 
бичиг” зэргийн баяр ёслол, найр наадмын тухай заалтуудыг 
судалсан нь түүнийг ажлыг улам чамбай болгожээ.  

Т.Болормаа бакалаврын дипломын ажил удирдсан 
багш П.Мягмарын хамт

МУИС-ийн ректор Б.Очирхуягаас диплом гардан авч 
байгаа нь
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улаанбаатар, муиС-ийн I байрны 
цэцэрлэгт хүрээлэн

Шинэ хичээлийн жил эхлээд удаагүй 
байв. Цар тахлын хатуу хөл хорионы 
эцэст зарим хичээл танхимаар орж 
эхэлсэн тул их сургуулийн эргэн 
тойронд хөл хөдөлгөөн оржээ. Түүхийн 
тэнхимийн Багш нийгмийн ухааны 
боловсрол хөтөлбөрийн оюутнууд 
хичээлийн завсарлагаар сургуулийнхаа 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үзэсгэлэнт 
дүр байдлыг таалан амарцгааж, сонин 
сайхнаа хуваалцан хөөрөлдөж байв. Энэ 
үеэр зурагчин залуу тааралдан тэдний 
сүүдрийг хальсанд буулгажээ.  

2021 оны IX сарын 24
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улаанбаатар, монголын үндэсний 
музей

Үндэсний бахархлын энэ өдөр улс оронд 
бүх нийтээр амарч байсан ч Түүхийн 
тэнхимийн багш, оюутнууд завгүй 
ажиллав. Учир нь МУИС-ийн Түүхийн 
тэнхим Монголын Үндэсний Музейн хамт 
олонтой хамтран эрдэм шинжилгээний 
хурал, үзэсгэлэн зохион байгуулсан 
юм. Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн түүхийн 
сэдвээр хэлэлцсэн эрдэм шинжилгээний 
хурлын үеэр тавьсан илтгэлд хөндсөн 
асуудлын тухай хурлыг даргалагч 
профессор П.Дэлгэржаргал санаа 
бодлоо илэрхийлэв.  

2021 оны XI сарын 26
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улаанбаатар, Tom’n Toms кафетери

2021-2022 оны хичээлийн жил эцэс. 
Түүхийн тэнхимийн зөвлөх профессор, 
доктор Ж.Урангуатай Япон улсын Эрүүл 
мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яамны ажилтан Аяако Ирие, Кен Изове 
нар уулзав. Энэ хоёр зочин арлын 
орноос ирэхийн өмнө багшийн 2018 онд 
бичиж хэвлүүлсэн “Дайны золиос болсон 
хүмүүс: 1945-1947 онд Монголд байсан 
япончууд” бүтээлийг сайтар судалсан 
байв. Тиймээс Ж.Урангуа багшаас 1945 
оны Чөлөөлөх дайнд олзлогдон Монголд 
хоригдож байсан япончуудын талаар 
тодруулахыг хүсжээ.

2022 оны VII сарын 6
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Хэнтий аймаг, Биндэр сум

Цар тахлын хатуу хорио сулармагц 
Түүхийн тэнхимийн оюутнууд хээрийн 
дадлагад гарчээ. Тэд Их эзэн Чингис 
хааны өлгий нутагт түүх, соёлын 
дурсгалуудтай сэтгэл хөдлөн танилцаж 
явав. Тэдний аяллын чухал цэг нь Хэнтий 
аймгийн Биндэр сумын нутаг байв. 
Сүүлийн үеийн судалгаагаар Чингис хаан 
энд мэндэлсэн ажээ. Мөн яг энд 1206 
онд Их Монгол улс байгуулагдсан билээ. 
Тиймээс сүүлийн жилүүдэд засгийн газар 
хөрөнгө хаяж янз бүрийн хөшөө дурсгал 
байгуулан аянчин жуулчдыг татахыг 
оролдох болсон юм. Оюутан залуус 
Их Монгол улс байгуулагдсан тухай 
сурталчлан босгосон хөшөө самбарын 
өмнө өвгөд дээдсээрээ бахархан зогсоно.  

2022 оны VIII сарын 3
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улаанбаатар, засгийн газрын ордон

УИХ-ын дарга Г.Занданшатар МУИС-
ийн Түрэг судлалын хүрээлэнгийн эрдэм 
шинжилгээний ажлын үр дүнд Хүлэгү 
ханы зуны ордны туурийг олж, түүхэн 
нээлт хийсэн судлаачдыг хүлээн авч 
уулзав. МУИС-ийн Түүхийн тэнхимийн 
багш, Түрэг судлалын хүрээлэнгийн 
захирал, доктор Д.Анхбаяр Хүлэгү ханы 
зуны ордонг Турк улсын Ван мужийн 
Алада буюу “Лавтай суух” хэмээх газар 
1261-1265 оны хооронд байгуулсан 
гэж түүхэн сурвалжуудад тэмдэглэсэн 
байдаг болохыг тайлбарлаад “энэ 
судалгаа бол Монголын археологич, 
эрдэмтэд түүхэндээ анх удаа албан ёсны 
зөвшөөрөлтэйгөөр гадаадад хийсэн 
хайгуул судалгаа” болохыг онцлон 
тэмдэглэж байв. 

2022 оны VII сарын 5
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