
                                                                                                                                                                                                                                                           
Аялал Жуулчлалын Тогтвортой 

              Хөгжлийн Төв 

                 Шинжлэх Ухааны Академи  

Түүх, Археологийн хүрээлэн 

 “Монголын түүх, археологийн чиглэлээр мэргэших нь” Аяллын хөтөч тайлбарлагч нарт зориулсан  

СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ 

 
Огноо  Сургалтын сэдэв Агуулга  Сургалтын цаг Сургагч багш Сургалтын танхим 

 

2020.01.29 

Монголын түүх ба 

археологийн дурсгал  

Монголын бахархалт сургамжит түүх 

“Археологи” жишээн дээр 12:00-13:20 
С.Цолмон Түүхийн ухааны  

Ph.D, профессор 

 

Цай кофе, завсарлага 

Монголын түүхийн үечлэл 
13:30-14:50 

С.Цолмон Түүхийн ухааны  

Ph.D, профессор 

 

 

Монголын түүх төрт улсуудын үзэл 

баримтлал 15:00-16:20 
Ц.Цэрэндорж Түүхийн 

ухааны Ph.D 

 

Эртний болон Дундад зууны үеийн 

түүхийн дурсгал 16:20-17:50 
Ц.Цэрэндорж Түүхийн 

ухааны Ph.D 

 

2020.01.30 

Монгол орон дахь 

булш, хиргисүүрийн 

дурсгал, хүн чулуун 

хөшөөг тайлбарлах 

аргазүй 

Монголын угсаатны бүлгүүд тэдгээрийн 

онцлог 

12:00-13:20 

Н. Маралмаа Ph.D /ШУА-

ийн Түүх Угсаатны зүйн 

хүрэээлэнгийн Хэрэглээний 

угсаатан судлал Биет бус 

угсаатны төвийн эрхлэгч/  

 

Монгол нутаг дахь олон он цагт 

хамаарагдах булш оршуулгын дурсгалын 

ангилал, он цагийн асуудалд 13:30-14:50 

Ч.Ерөөл-Эрдэнэ Ph.D 

/ШУА-ийн Археологийн 

хүрээлэнгийн эрдэмтэн, 

судлаач/ 

 

Цай кофе, завсарлага 

Өвөг түүхийн үеийн ба  Эртний улсуудын 

булш оршуулга, Монголын үеийн булш 

оршуулгын дурсгалыг жуулчдад 

тайлбарлахад анхаарах зүйлс 

15:00-16:20 

Г. Эрэгзэн Ph.D   /ШУА-ийн 

Археологийн хүрээлэнгийн 

захирал / 

 

Цай кофе, завсарлага 



Монгол нутаг дахь хүн чулуун хөшөөний 

тархалт, он цагийн хамаарал 
16:30-18:00 

Р.Мөнхтулга (МА)                      

/ШУА-ийн Түүх, 

археологийн хүрээлэнгийн 

эрдэмтэн, судлаач/ 

 

Хүн чулуун хөшөөний дүрслэл ба түүний 

утга зүйн асуудалд 

2020.01.31 

Монгол орон дахь 

хөшөө дурсгалын утга 

зүйн асуудалд 

Монгол нутаг дахь буган хөшөөний 

тархалт, он цагийн хамаарал 
12:00-13:20 

Ж.Гантулга (Ph.D)      

/ШУА-ийн Түүх, 

археологийн хүрээлэнгийн 

эрдэмтэн, судлаач/ 

 

Цай кофе, завсарлага 

Буган хөшөөн дэх дүрслэл, түүний утга 

зүйн асуудалд 
13:30-14:50 

Н.Эрдэнэ-Очир (Ph.D) 

/ШУА-ийн Түүх, 

археологийн хүрээлэнгийн 

эрдэмтэн, судлаач/ 

 

Цай кофе, завсарлага 

Монгол орны хадны 

зургийн дурсгалыг 

тайлбарлах аргазүй 

Монгол нутаг дахь хадны зургийн 

тархалт, он цагийн хамаарал 
15:00-16:20 Н.Батболд (Ph.D) /ШУА-ийн 

Түүх, археологийн 

хүрээлэнгийн эрдэмтэн, 

судлаач/ 

 

Хадны зосон зургийг тайлбарлах аргазүй 

16:20-17:50 

 

Хадны сийлмэл зургийг тайлбарлах 

аргазүй 

2020.02.01 

 

Хот суурин, сүм 

хийдийн дурсгал 

Монгол нутаг дахь Эртний болон Дундад 

зууны үеийн хот суурины тархалт, он 

цагийн хамаарал 

10:00-11:30 

Л.Мөнхбаяр (MA) /ШУА-

ийн Түүх, археологийн 

хүрээлэнгийн эрдэмтэн, 

судлаач/ 

 

Цай кофе, завсарлага 

Археологийн 

дурсгалын хадгалалт 

хамгаалалт ба аялал 

жуулчлал 

Археологийн дурсгалын хадгалалт 

хамгаалалт ба эрх зүйн орчин 
11:40-13:00 

Б.Гүнчинсүрэн (Ph.D) 

/ШУА-ийн Түүх, 

археологийн хүрээлэнгийн 

эрдэмтэн, судлаач/ 

 

Дадлага сургалт 

Үндэсний түүхийн музейд хадгалагдаж 

буй археологийн дурсгалд тайлбар хийх 

нь 

14:00-17:00 

С.Энхболд (МА) 

/ШУА-ийн Түүх, 

археологийн хүрээлэнгийн 

эрдэмтэн, судлаач/ 

Монголын Үндэсний 

Түүхийн музей 

 

Сургалтын хуваарь боловсруулсан.  Ч. Мөнхжаргал /АЖТХТ менежер/ 


