
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬМОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ   
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ   
БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАРБАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАРБАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАР   

БИОЛОГИЙН ТЭНХИМБИОЛОГИЙН ТЭНХИМБИОЛОГИЙН ТЭНХИМ   
МИКРОБИОЛОГИЙН МИКРОБИОЛОГИЙН МИКРОБИОЛОГИЙН ХӨТӨЛБӨРХӨТӨЛБӨРХӨТӨЛБӨР   

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ 

- Микроорганизмын гаралтай биологийн идэвхит нэгдэл 
- Микроорганизмын физиологи, биохими 
- Хүнсний микробиологи 
- Микроорганизмын биотехнологи 
- Дрожжийн ангилал зүйн судалгаа 
- Микроорганизмын экологийн судалгаа  
- Халуун рашаан, давстай нуурын усны бактерийн судалгаа 
- Хүрээлэн буй орчны генотоксикологи  

  зэрэг судалгаа, шинжилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. 

СУРГАЛТЫН ОРЧИН, МАТЕРИАЛЛАГ БААЗ  

Микроорганизмын экологи, биотехнологийн  

лаборатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Магистрантур болон докторантурт 

суралцаж буй оюутнуудын 

судалгааны ажилд шаардлагатай 

орчин үеийн лабораторийн тоног 

төхөөрөмж, багаж хэрэгслээр 

тоноглогдсон. Магистр, докторын 

эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

ажил хийх боломжтой.  

ТӨГСӨГЧДИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ 

 Биологи, Микробиологийн судалгаа явуулдаг ШУА болон 

бусад эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний 

ажилтан, Их дээд сургууль, коллежид багш 

 Эрүүл мэндийн хүрээлэн, Эмнэлгийн  лабораторит 

микробиологч, бактериологч, лаборант 

 Улс, нийслэл, дүүрэг болон орон нутаг дахь хүнсний эрүүл 

ахуйн хяналтын байгууллагуудад микробиологч, шинжээч 

 Хувийн хэвшлийн хүнсний  үйлдвэрүүдэд  эрүүл ахуйч, 

бактериологч 

 Дунд, тусгай дунд сургуульд Биологийн багш зэргээр 

ажиллахаар бэлтгэгдсэн байна.  

Монгол орны дрожжи, бактерийн  

цэвэр өсгөвөрийг хадгалж, 

тэдгээрийн физиологи, 

биохимийн идэвхийг судлан 

микроорганизмын үндэсний сан 

бүрдүүлэх. Эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажил хийх. 

ТОВЧ ТҮҮХ 

Ардын Боловсролын Яам-ны сайдын 1982 оны 09 -р сарын 

343 тоот, МУИС-ийн ректорын 1982 оны 10 -р сарын 16 -ны 

1001 тоот тушаалуудыг үндэслэн МУИС -ийн Байгалийн 

Ухааны Факультетийн харьяанд Биохими - Микробиологийн   

тэнхим байгуулагдаж улмаар 2002 оны 11 -р сарын 01 -нд 

МУИС-ийн захирлын 632 тоот тушаалаар Биологийн 

Факультетийн бүрэлдэхүүнд биеэ даасан Микробиологийн 

тэнхим байгуулагдаж байсан. 2015 оноос  ШУС -ийн БУС -ын 

Биологийн тэнхмийн харьяанд Микробиологийн хөтөлбөрөөр 

сургалт явуулж байна. 1984 оноос эхлэн микробиологийн 

мэргэжлээр анхны элсэлтээ авч микробиологийн мэргэжилтэн 

бэлдэж эхэлсэн бөгөөд эдүгээ 26 удаагийн төгсөлтөөр  273  

бакалаврын зэрэгтэй микробиологч нараас 49 магистр, 9 

доктор, ШУ-ны доктор 1 төрөн гаржээ.  

ХАМТАРСАН ТӨСӨЛ, СУДАЛГААНЫ АЖЛУУД 

 МУИС, ШУТИС болон Тайваны Их Сургуулийн хамтарсан “Өгий нуур, Тэрхийн Цагаан нуур болон Хөвсгөл нуурын усны чанар ба экологийн 

төлөв байдалд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлж буй нөлөө ба түүнийг Тайваны усан сангуудтай харьцуулан судлах нь” сэдэвт төсөл, 2015– 2018 

он 

 Европын Холбооны Erasmus Plus “Монголын хүнсний аюлгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг дэмжих техно – эдийн засгийн магистрын 

хөтөлбөр” төсөл.  Agrena Францын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум, Испани Улсын Santiago-Compastella University, Голланд Улсын Wageningen 

University, МУИС болон ХААИС –ийн хамтарсан төслийн санал, 2017 – 2020 он 

 “Монгол болон Байгаль нуур орчмын экстрем усан системийн микрофлор: Геохимийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэх үүрэг ба олон янз байдал” 2010-

2012 он 

 “Онон, Балж голуудын усны бохирдлыг микробиологийн аргаар үнэлэх туршилт судалгаа, мониторинг хийх” сэдэвт төсөл, 2013-2016 он 

 Empowerment of microbial exploitation technology in Mongolia №: NTM2121311 project, 2013  

 “Study the life activity of the some pathogenic microorganisms and E.coli isolated from Kharaa river” ARC project, 2010-2011  

 

Багаж тоног төхөөрмж 

Ерөнхий микробиологийн лаборатори 

Микроорганизмын сан 

Ажил эрхлэлт, 2015 он 

Оюутны төлөвшил, бие даан суралцах  

үйл ажиллагааг дэмжих  

Тус хамт олон Биологийн чиглэлээр суралцаж буй оюутан 

залуучуудын микробиологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, ѐс 

зүйн зөв төлөвшил олгох, байгаль орчныг хамгаалахад 

оюутны оролцоог нэмэгдүүлэх  зорилгоор “Бичил 

ертөнцийн нууцыг нээгч” тэмцээнийг жил бүр  зохион 

явуулдаг. 

2010 оны тэмцээний шагналт байр  

эзэлсэн багууд 

Тус лабораторит 

Микробиологийн их практикийн 

хичээлийн сургалт, судалгаа 

явуулах зориулалттай.  Гэрлийн 

микроскоп,  Ламинар бокс, 

термостат болон бусад тоног 

төхөөрөмжөөр хангагдсан. 

 

БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН 

Биологийн тэнхмийн Микробиологийн хөтөлбөрт  

Дэд профессор Д.Түмэнжаргал, доктор П.Оюунчимэг, магистр 

Д.Нарантуяа нар мэргэжилийн хичээлийг зааж, лаборант 

Г.Хишигсүрэн сургалт судалгааны нийт 3 лаборатори, 

Микроорганизмын санг хариуцан ажилладаг.     

ТЭТГЭЛЭГТ ХАМРАГДАХ, ГАДААДАД СУРАЛЦАХ 

БОЛОМЖ 

“Онон, Балж голын  усны микробиологийн судалгаа” төслөөс: 

 Д.Нарантуяа, Г.Хишигсүрэн,  “Identification of Mitosporic 

Fungi” сургалт, 2013 он 

 Б.Отгонтуяа, Ш.Билгүүн, Т. Гэрэлтуяа нарт мөнгөн тэтгэлэг, 

2014 он 

 П.Оюунчимэг, Д.Нарантуяа, Г.Хишигсүрэн нарт мөнгөн 

урамшуулал, 2015 он 

“МУИС, ШУТИС болон Тайваны Их Сургуулийн хамтарсан 

төслөөс:  Н.Алтанчимэг “Identification of Mitosporic Fungi” 

сургалт, 2014 он 

 Н.Алтанчимэг, Б.Байгаль нарт мөнгөн тэтгэлэг, 2015 он  

Профессорын хувьсах зардлаас: Д.Нарантуяа, Г.Хишигсүрэн, 

Н.Алтанчимэг, О.Гэрэлмаа, Б.Пүрэвсүрэн нарт 2015 онд 

мөнгөн тэтгэлэг олгосон. 

БНСУ-ын KRIBB хүрээлэнтэй хамтарсан тэтгэлэгт: 

Г.Хишигсүрэн, Э.Номундарь нар 2013 оны 09-өөс 2013 оны 10 

сард тус хүрээлэнгийн лабораторит мэргэжлийн сургалтанд 

үнэ төлбөргүй хамрагдаж, мөнгөн тэтгэлэг авсан.  

Ихэнхи төгсөгчид нь БНСУ, Япон, Тайвань, Швед, Америк, 

Энэтхэг, БНХАУ, БНЧУ, Австри зэрэг улсад магистрантур 

болон докторантурт үргэлжлүүлэн суралцсан. 


