
            

 

АЗИ СУДЛАЛЫН ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ 

 THE 7
th

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASIAN STUDIES   

 (ICAS 2021) 

                                                                        

ХӨТӨЛБӨР 
 

ХУРЛЫН НЭЭЛТ 

 

ZOOM 

Meeting ID: 863 3009 2278 

Passcode: 381345 

 

08:30-09:00 Бүртгэл 
 Хурлын бэлтгэл ажил ( ZOOM-д нэгдэх) 

09:00-09:30  Хурлын нээлт 
    

Д.Заяабаатар (МУИС, ШУС-ийн захирал) 

 ―Цахим индэр‖-ийн нээлт   
Д.Золбоо (ШУА, Олон Улсын Харилцааны Хүрээлэнгийн захирал)   
Я.Шийлэгмаа (МУБИС, Эрдэм Шинжилгээ, Инновацийн Албаны дарга)    
С.Бархас (ШУТИС, ГХС-ийн Ази судлалын тэнхимийн эрхлэгч)   

  
09:30-09:40  Дурсгалын зураг авахуулах 

09:40-10:00 Нэгдсэн хуралдаан 

10:20-15:40 Салбар хуралдаан 

15.30-16:00 Хаалтын нэгдсэн хуралдаан 

 

НЭГДСЭН ХУРАЛДААН  

Хурлын дарга: Дэд проф. Д.Ундрах /Ph.D/ 
  

09:40-09:50  С.Баттулга (МУИС, ОУХНУС-ийн захирал, Дэд проф)  

    ―Ковид-19‖ ба ―Даван туулах чадвар‖  
09:50-10:00  Ш.Эгшиг (Ази судлалын тэнхимийн эрхлэгч, Дэд проф.)  

    Ази судлалын шинэ хандлага  
10:00-10:20  Завсарлага 



 

САЛБАР ХУРАЛДААН 

ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ, ҮСЭГ БИЧИГ СУДЛАЛ  

ZOOM 

Meeting ID: 863 3009 2278 

Passcode: 381345 

 

Хурлын дарга: Академич Л.Болд (ШУА) 

 

10:20-10:30  Ц.Баттулга /Проф./ (МУИС)   
Монгол нутгаас 2020 онд 

шинээр илрүүлсэн руни бичгийн хоѐр дурсгал   
10:30-10:40  Г.Цогзолмаа /Ph.D/ (МУБИС) 

    Даалууны зарим нэрийн үүсэл гарал гуншинд илрэх нь  
10:40-10:50   Ц.Булган /Ph.D/ (Отгонтэнгэр ИС)  

    A comparative study on degree adverbs in Mongolian and Korean/ 

Монгол солонгос хэлний хүч нэмэгдүүлэх дайвар үгийн 

харьцуулсан судалгаа 
10:50-11:00  Т.Мөнхжаргал /Ph.D/ (ШУТИС) 

Идээ ундаа, хувцас, орон байртай холбоотой бүрдүүлбэр 

бүхий монгол, солонгос өвөрмөц хэлцийг харьцуулах нь 
11:00-11:10  Б.Аззаяа /Ph.D/ (МУИС) 

Өмнөговь аймгийн нутаг дахь Монголын руни бичгийн 

дурсгал 

11:10-11:30 Хэлэлцүүлэг 

11:30-11:40 Завсарлага 

 

Хурлын дарга: Т.Мөнхжаргал /Ph.D/ (ШУТИС) 

 

11:40-11:50 Л.Болд /Академич/ (ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн) 

Монгол, Түрэг хэлний харьцааг бүтээвэрзүйн түвшинд авч 

үзсэн нэгэн жишээ 

11:50-12:00 Б.Ганчулуун /Ph.D/ (МУБИС) 

Орчуулгын үгийн сангийн тохироо(Монгол, хятад хэлний 

жишээн  дээр) 

12:00-12:10 Ким Гым Сүнь (ОУУБИС) 

Солонгос, Монгол хэлний тийн ялгалын зэрэгцүүлсэн 

судалгаа (Дайвар тийн ялгалын жишээгээр) 

12:10-12:20 Н.Гэрэлмаа /Ph.D/ (МУИС) 

Эртний түрэг хэлний утга өөрчлөгдсөн үг хэллэг (Сонгодог 

дурсгал болон бага бичээсийн жишээгээр) 

12:20-12:30 Алтанмөчир /докторант/ (МУИС) 

    Хятад хэлний цээр үгийн тухай 

12:30-12:50 Хэлэлцүүлэг 
12:50-13:50 Завсарлага  

 



Хурлын дарга: Л.Солонго /Ph.D/ (МУИС) 

 

13:50-14:00 Д.Маралмаа /магистрант/ (МУИС), П.Энхжаргал /Ph.D/ (МУИС) 

Япон хэлний ―сэтгэл‖ гэх үг бүхий хэлц үгийг танихуйн хэл 

шинжлэлийн үүднээс судлах нь 

14:00-14:10 Лю Шяохун  

 蒙汉族中狗的某些成语和谚语比较分析  

14:10-14:20 С.Энхбадрах / докторант/ (ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн) 
Монгол, түрэг хэлний малын зүс заасан нэг язгуурт зарим 
үгийн тухайд – 2 

14:20-14:30 Choi Yoon Seo /докторант/ (МУИС) 

Орчин цагийн солонгос хэлийг монгол,турк хэлтэй 

харьцуулсан судалгаа (тусах үйл үгийг онцгойлон судалсан нь) 

14:30-14:40 Б.Одгэрэл /МА/ (ХУИС) 

Орчин цагийн хятад хэлний ―被‖ бүхий өгүүлбэрийг монгол 

хэлнээ хэрхэн илэрхийлж  болохыг орчуулгын жишээнээс  

тодруулах нь   

14:40-15:00 Хэлэлцүүлэг 
 

САЛБАР ХУРАЛДААН 

ТҮҮХ АРХЕОЛОГИ, ОЛОН УЛС СУДЛАЛ 

ZOOM 

Meeting ID: 633 967 1239 

Passcode:  NUM12345 

Хурлын дарга:   Ц.Цэрэндорж /Ph.D/ 

10.20-10.30. Д.Үүрийнтуяа /докторант/ (Анкара Хажи Ваярам Их Сургууль)  

Pandemi sonrasi dünya  

10.30-10.40  Т.Эрдэнэхишиг /Ph.D, профессор/ (Батлан хамгаалахын эрдэм 

шинжилгээний хүрээлэн) 

Т.Уранчимэг/MA/, (Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний 

хүрээлэн) 

Хүннү, Хан улсын Хө си –ийн төлөөх байлдаан (НТӨ 121 он)  

10.40-10.50  Г.Цэнгүүн /магистрант/ (Истанбул их сургууль)   

―Цөлийн занга‖ хэмээх дурсгалын тухай 

11.00-11.10   Ж.Ганхуяг /MA/ (МУБИС) 

XVIII-XX зуунд Японы засаг захиргааны нэгжид гарсан 

өөрчлөлт  

11.10-11.30  Хэлэлцүүлэг 

 

 

 

 



Хурлын дарга : Д.Золбоо /Ph.D/ 

11.10-11.20  Д.Бямбабаатар, /докторант/ (МУИС) 

Хүннү, Сяньби угсааны улсуудын үе буюу Хятадын түүх 

бичлэг дэх ―Таван Хүгийн арван зургаан улс‖ доторх 

Монголын түүхэнд хамаарах улсууд  

11.40-11.50 Э.Тогтуун /MA/ (МУИС) 

Японы захиргаанд байсан Монгол ястан буюу Хөлөнбуйр 

Диаспора  

11.50-12.00   Г.Элдэв-Очир   /Ph.D/ (МУИС) 

Хан улсын түшмэл Жун Ханюэ   

12.10-12.20  Б.Мөнхбилгүүн /докторант / (Сөүлийн Их Сургууль) 

Солонгосын түүхийн үечлэл ба дунд үеийн эхлэлийн талаар  

12.20-12.40  Хэлэлцүүлэг 

12.40-13.40   Завсарлага 

Хурлын дарга С.Баттулга /Ph.D/ 

13.40-13.50     Г.Батболд, /MA / (ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн)  

Татар хэмээх нэрийн тухайд  

14.00-14.10 Ц.Дэлгэрэхцэцэг /Ph.D/, (МУИС)  Бадамцэцэг (МУИС) 

Японы эмэгтэйчүүдийн нийгэмд эзлэх байр суурийг ажил 

 эрхлэлтийн үүднээс авч үзэх нь  

14.10-14.20. Алтан  /Ph.D/ ШУА-ийн (ОУХХ-гийн зочин судлаач)  

Ковидын нөхцөл байдлын дараах БНХАУ-ын боловсролын 

системд тулгамдаж буй зарим асуудал  

14.20-14:30. Д.Отгонбаатар /МА/  (Аюулгүй байдал судлалын хүрээлэн) 

Солонгосын хойгийн нөхцөл: БНАСАУ-ын бодлогын 

шинэчлэлийн эргэн тойронд 

14.30-14.50  Хэлэлцүүлэг 

 

 

САЛБАР ХУРАЛДААН 

УТГА ЗОХИОЛ, СОЁЛ СУДЛАЛ 

ZOOM 

Meeting ID: 999 9287 3779 

Passcode: 863797 

 

Хурлын дарга : Л.Маналжав /Ph.D. Проф/ 

10:20-10:30 Актамов Иннокентий Галималаевич (ОХУ),  

Бухоголова Саяна Батуевна (ОХУ) 

Классическая монгольская письменность в современных 

социально- культурных условиях (на материале Республики 

Бурятия) (Эх монгол бичгийг судлах төлөв байдал, асуудлын 

тухай) 



10:30-10:40 Аюшеева Эржена Баировна (ОХУ) 

Мотив горы в бурятских вариантах Гэсэриады как отражение  

национальной картины мира (Гэсэрийн туулийн буриад 

хувилбарт ―Уул‖-ын тухай сэдэв үндэсний онцлогийн тусгал 

болох нь) 

10:40-10:50 Дампилова Людмила Санжибоевна (ОХУ) 

Этнические особенности в изображении коня в литературе 

монгольских народов (Монголын уран зохиолд адууг дүрслэх 

үндэсний онцлог) 

10:50-11:00 Салимова А.Т /Ph.D/ (Азербайджан) 

Восьмеричность в культуре Азербайджана (Азербайджаны 

―Найм‖-ын тооны уламжлал, билэгдэл) 

11:00-11:20 Хэлэлцүүлэг 

11:20-11:30 Завсарлага 

 

Хурлын дарга: С.Дашдэжид /Ph.D/ 

11:30-11:40 Т.Загарпэрэнлэй /докторант/ (ШУА, Хэл зохиолын хүрээлэн) 

Эртний Уйгур хэлээрх Алтангэрэл судрын орчуулагчийн 

тухай 

11:40-11:50 Р.Бигэрмаа /Ph.D/ (ШУТИС) 

Ясүнари Кавабата: ―Царцаа ба хүрэлзгэнэ‖  өгүүллэг дэх 

японы соѐлын зарим онцлогоос  

11:50-12:00 Ц.Онон  /Ph.D/ (МУИС), Улаан (МУБИС) 

内モンゴル映画における日本人像 (Өвөр Монгол кинон дахь 

япон хүний дүр) 

12:00-12:10 Ц.Ичинхорлоо /Ph.D/ (ХИС) 

Хятад, монгол хэлэн дэх амьтнаар адилтгах сэтгэлгээний 

онцлог  (Хүний зан төлөвийг илэрхийлсэн үг хэллэгийн 

жишээн дээр ) 

12:10-12:20 Хасанчимэг (ӨМӨЗО Ардын үндэстний их сургууль) 

科尔沁马鞍制作技艺田野调查 —— 以材料、装饰及工艺为主

要调查内容 (Хорчин эмээлийг хийх арга технологийн хээрийн 

судалгаа -Түүхий эд болон гар урлалыг судалсан нь) 

12:20-12:30 И Тань Ми /Ph.D/ (ОУУБИС) 

한·몽 민담과 속담의 ‗우정‘ 고찰 (Солонгос Монгол ардын 

 үлгэр, зүйр үгэн дэх ―Нөхөрлөл‖-ийн талаарх судалгаа) 

12:30-12:50 Хэлэлцүүлэг  

12:50-13:50 Завсарлага  

 

 

 

 



 

САЛБАР ХУРАЛДААН  

ФИЛОСОФИ  

ZOOM 

Meeting ID: 999 9287 3779 

Passcode: 863797 

 

Хурлын дарга : Р.Дарьхүү /Проф./ 

13:50-14:00 Р.Дарьхүү (Ph.D), профессор (МУИС) 

―Мэнз бичиг‖ зохиол дахь хүний оршихуйн асуудал 

14:00-14:10 Абаева Любовь Лубсановна (ОХУ) 

Mental Ability and Identity of the Mongolian People in the Vector 

of their Religious Culture (Монголын ард түмний богино шүлэг 

дэх сэтгэлгээний код)  

14:10-14:20 Darima Amogolonova (ОХУ) 

Post-soviet Secularization of Religion: Buddhist Traditional 

Sangha of Russia in the Desecularization process (ЗХУ 

задарснаас хойшхи шашнаас татгалзах үзэл, түүний өөрчлөлт 

ба Оросын Буддын уламжлалт Sangha) 

14:20-14:30 С.Ганцэцэг /Ph.D/, дэд профессор, (Мандах их сургууль) 

Монгол ардын ―Үлэмжийн чанар‖ дууг үндэсний сэтгэлгээний 

онцлог болон гүн ухааны үүднээс судлах нь 

14:30-14:40 Г.Эрдэнэбаяр /Ph.D/, дэд профессор, (МУИС)  

Д.Оюунгэрэл /Ph.D/ (МУИС) 

Күнзийн гуманист үзэл  ба орчин үе 

14:40-14:50 Мөнхтуул Чулуунбаатар (Төвийн үндэстний их сургууль) 

―孝‖建构什么？ --以家族、政府为例 (―Ачлал‖-ын бүтэц гэж 

юу вэ? ---- Төрөл угсаа, улс төрийн жишээгээр) 

14:50-15:10 Хэлэлцүүлэг 

 

 

САЛБАР ХУРАЛДААН 

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ, ЗААХ АРГА ЗҮЙ 

 

ZOOM 

Meeting ID: 810 3411 1832 

Passcode: Passcode: 936536 

 

Хурлын дарга: Проф. Д.Эрдэнэсүрэн /Ph.D/ (ХУИС) 

10:30-10:40 Д.Сайнбилэгт /Ph.D/, Бүжинлхам, С.Энхчимэг (МУИС) 

Монгол суралцагчийн Солонгосын соѐлын тухай танин 

мэдэхүйн судалгаа                         



10:40-10:50    Б.Пүрэвсан  (ОУУБИС) 

Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын агуулга дах 

дуурайх, дүрслэх үгсийн тухайд -Унших хэсгийн жишээн дээр 

10:50-11:00 Б.Туяа, /Ph.D/  (ОУУБИС), Б.Булган (ОУУБИС) 

Солонгос хэл суралцагч монгол оюутнуудын аргумент-эссэд 

хийсэн анализ  

11:00-11:10 Г.Цогзолмаа (ОУУБИС) 

Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт (TОПИК)-ын 

цогцолбор бичихэд гаргадаг түгээмэл алдаа  -53-р даалгаврын 

тайлбарлан бичих дасгалын жишээн дээр- 

11:10-11:30 Хэлэлцүүлэг 

11:30-11:40 Завсарлага 

 

Хурлын дарга: Ц.Дэлгэрэхцэцэг /Ph.D/ (МУИС) 

11:40-11:50 Д.Бурмаа (МУБИС) 

Монгол хүнд зориулсан япон хэлний анхан шатны ханзны 

хичээлийн  хэрэглэгдэхүүн боловсруулах асуудалд 

11:50-12:00 Маки Күмико (ШУТИС) 

                         学習者アンケートの結果から見る中級漢字授業の課題 

12:00-12:10  Д.Мөнхтуяа (Монгол Японы Хүний Нөөцийн Хөгжлийн Төв) 

モンゴル・日本人材開発センターのポートフォリオの現状と課題－ 

自己評価・振り返りシートの取り組みを中心に－ 

12:10-12:20   С. Туул /Ph.D/,  Г. Дөлгөөн,  Т. Учрал (ХҮИС) 

Монгол ба Япон улсын Дээд Боловсролын тоон мэдээллийг 

харьцуулан  шинжлэх нь  

12:20-12:30 Б.Хишигдэлгэр /Ph.D/, П.Цэвэлмаа (МУИС)  

     Видео материалыг япон хэлний сургалтанд ашиглах нь  

12:30-12:50 Хэлэлцүүлэг  

15.30-16:00 Хаалтын нэгдсэн хуралдаан   

ZOOM 

Meeting ID: 863 3009 2278 

Passcode: 381345 

 

 

 

 


