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ФИЗИК-МАТЕМАТИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Ламжав Д. Математикийн үндэслэл / Ред. Ж.Даваадулам.- УБ.: Адмон, 2019.- 193х.ISBN: 978-9919-214258.
Математикийн шинжлэх ухааны аль ч салбар чиглэлээр суралцаж буй оюутан,
магистрант, докторант, багш, судлаач нарын ширээний ном болох энэхүү ном нь
олонлогийн онолын логик үндэслэл, эрэмбийн харьцаа ординал ба кардинал тоо,
тогтоцууд гэсэн 3 бүлэгтэй ба олонлогийн онолын аксиомууд, баталгааны аргууд,
логикийн хуулиуд болон үндсэн тэмдэглэгээнүүдийн тайлбарыг багтаасан хавсралттай ажээ.
22.1
Л 203
/БУУТ-7, ГНОФ-10/
ЭШФ Т-23011-23013
Фейнманы физикийн лекцүүд: Бодлого, дасгалууд / Орч. Н.Алтангэрэл, О.Баяраа,
Д.Мөнхэрдэнэ, Д.Батхишиг, Ж.Шинэбаяр; Ред. М.Ганбат, О.Баяраа.- УБ.: Соѐмбо
принтинг, 2019.- 223х.- ISBN: 978-9919-21-031-1.
Физикийн нэвтэрхий толь хэмээн алдаршсан, физикч Р.Фейнманы "Фейнманы
физикийн лекцүүд" хэмээх гурамсан сурах бичгийн хавсралт "Бодлого, дасгалууд"-ыг
монгол хэлнээ хөрвүүлэн физикийн багш, оюутан, магистрант, бүх шатны физикийн
олимпиадад оролцогч, сонирхогч, ЕБС-ийн сурагч нарт толилуулж байна.
22.3я7
Ф 362
/БУУТ-7, ГНОФ-10/
ЭШФ Б-29418-29420

ХИМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Сарангэрэл Д. Физик хими: Химийн тэнцвэр ба кинетикийн үндэс / Ред. Б.Батцэнгэл.- 2
дахь хэвл.- УБ.: МУИС пресс, 2019.- 316х.- ISBN: 978-99978-68-64-0.
Их дээд сургууль, коллежид суралцаж байгаа оюутнууд, ерөнхий боловсролын
сургуулийн химийн багш нар, олимпиадад бэлтгэж буй сурагчдад зориулагдсан энэ ном
нь тэнцвэр, химийн кинетик, электрохими гэсэн 3 бүлэгтэй. Дэд бүлэг бүрийн онолын
мэдээллийн ард жишээ бодлогыг оруулж тайлбарласнаас гадна бие даан бодох бодлого
мөн физик хэмжигдэхүүн, тэдгээрийн нэгж болон бусад шаардлагатай лавлах хүснэгт, үелэх
хүснэгтийг оруулж өгчээ.
24.5я7
С 339
/БУУТ-10/
ЭШФ Т-22991-22993
Сарангэрэл Д. ба бус. Физик хими: Лабораторийн ажлын удирдамж / А.Алтангэрэл,
Б.Сүхбаатар; Ред. Б.Батцэнгэл.- УБ.: МУИС пресс, 2019.- 216х.- ISBN: 978-99978-68-633.
Энэ номонд термодинамик, химийн тэнцвэр, фазын тэнцвэр, химийн урвалын кинетик,
электрохими, анализын электрохимийн аргууд, гадаргын үзэгдэл, ба коллоид хими гээд
физик химийн голлох чиглэлийн лабораторийн ажлуудыг тодорхой тайлбар,
дараалалтай бичиж, туршилт бүрд хэрэглэгдэх багаж, тоног төхөөрөмж ашиглах заавар, химийн
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бодисын аюулгүй байдлын лавлах, бодисын физик, химийн шинж чанар, тогтмолын лавлах зэргийг
хавсаргажээ.
24.5я7
С 339
/БУУТ-10, ГНОФ-7/
ЭШФ Т-22994-22996
ГЕОЛОГИ, ГАЗАРЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Хишигсүрэн С., Манчук Н. Ерөнхий геологи: Их сургуулийн үндсэн сурах бичиг / Ред.
Ж.Лхамсүрэн.- УБ.: ШУТИС-ийн хэвлэх, 2019.- 367х.- ISBN: 978-9919-21619-1.
Энэхүү сурах бичиг нь геологийн шинжлэх ухааны суурь үндсэн ойлголтуудыг 16
бүлэгт хуваан цогцоор нь багтаасан бөгөөд бүлэг бүрийн төгсгөлд тухайн бүлгийн
холбогдолтой нэр томьѐо, эзэмшвэл зохих мэдлэг шалгах асуултуудыг оруулжээ.
26.3я73
Х 377
/БУУТ-7, ГНОФ-5/
ЭШФ Т-23008-23010
Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №07: Шатах ашигт малтмалын хими,
боловсруулалт ба экологийн асуудлууд.- УБ.: ШУТИС-ийн хэвлэх газар, 2019.- 154х.ISBN: 978-99973-50-40-4.
Энэхүү эмхэтгэлд Монгол орны шатах ашигт малтмал болох нүүрс, нефть, битум
болон занар, мод зэрэг байгалийн түүхий эдийн хими, боловсруулалтын технологи,
экологи хэрэглээний асуудлын талаар судалж буй эрдэмтэн судлаачдын бүтээлүүдээс
оруулсан байна.
26.343я5
Э 73
ЭШФ Т-23037-23038
БИОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Монгол Улсын Их Сургуулийн Ойн сургалт, судалгааны төв орчмын түгээмэл
тархацтай 100 ургамал: Төв аймгийн Батсүмбэр сум: Зурагт гарын авлага = Common
plants of forest research and training center, National university of Mongolia: Field
guide handbook / Ерөн. ред. Б.Оюунцэцэг, Н.Батхүү; Эмхт. Н.Батхүү, Б.Оюунцэцэг,
Б.Лянхуа, Б.Сэр-Оддамба, Ч.Чагцалням, Н.Төгөлдөр.- УБ.: МУИС пресс, 2019.- 112х.:
зур.
Энэ зурагт гарын авлагад түгээмэл тархацтай 100 ургамлын тодорхойлолт, тархац, ургах орчны талаар
монгол, англи хэл дээр товч тайлбарлаж, мөн өнгөт зургийг оруулж өгсөн нь ургамал судлаач оюутан,
мэргэжилтэн, багш, судлаач нарт чухал гарын авлага болох ажээ.
28.5я7
М 692
/БУУТ-7/
ЭШФ Б-29401-29403
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РАДИО ЭЛЕКТРОНИК
Гүндсамбуу Б. Веб хөгжүүлэлтийн үндэс: Их сургуулийн үндсэн сурах бичиг / Ерөн.
ред. Б.Батзолбоо; Ред. Б.Сод-од.- УБ.: ШУТИС-ийн хэвлэл, 2019.- 294х.- ISBN: 9789919-21-274-2.
Тус ном нь веб сайт хөгжүүлэх сонирхолтой эхлэн суралцагч болон програмчлалын
хэлний тодорхой мэдлэгтэй хүмүүст зориулагдсан бөгөөд веб хөгжүүлэлтийн үндэс
болсон ойлголтуудыг практик хэрэглээтэй хослуулан жишээгээр дэлгэрүүлж, энгийн
үгээр тайлбарлан бичжээ.
32.973-018.2я73
Г 856
/БУУТ-17, ГНОФ-15/
ЭШФ Т-23014-23016
НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Нарантуяа Д. Статистик: Анхан шат + Excel програм / Хян. Т.Билгүүдэй, Б.Оюунэрдэнэ, Д.Хишигт.- 2 дахь хэвл.- УБ., 2019.- 131х.- ISBN: 978-9999737-402-8.
Статистик нь мэдээллийг бүртгэх, цуглуулах, эрэмбэлж цэгцлэх, товчоолж
танилцуулах, шинжилж дүгнэх ухаан юм. Энэхүү номонд статистикийн тодорхойлолт,
статистик мэдээллийн эх үүсвэр болох тухай, мэдээллийг оруулахад хэмжигдэхүүний
үүрэг, тоон мэдээ хүснэгтлэх, дүрслэлээр харуулах, төвийн үзүүлэлт, эх олонлогийн
параметр, түүврийн статистик, хэлбэлзлийн үзүүлэлт, энгийн магадлал, тоон
мэдээллийн тархалт ба хэлбэр, хамаарал, түүвэр зэргийг тусгаж аливаа тоо мэдээг хэрхэн цэгцэлж,
хөрвүүлж, харьцуулан “уншдаг” болохыг зааж өгчээ.
60.6
Н 294
/НХУУТ-7, ГНОФ-10/
ЭШФ Т-23020-23022
Нийгмийн судалгааны аргууд: Тоон ба чанарын хандлага: Ерөнхий суурь
боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг / Ред. М.Батбаатар,
Ц.Болд, Н.Болдмаа, О.Мөнхбат, Д.Оюунцэцэг, Ц.Пүрэв, Г.Түмэннаст.- УБ.: Адмон,
2019.- 359х.- ISBN: 978-99978-58-92-4.
Энэхүү сурах бичигт нийгмийн судалгааны суурь асуудлууд болох ойлголт, онол, арга
зүй, үндсэн элементүүд, ѐс зүй ба хэм хэмжээ, хөтөлбөр ба дизайныг хэрхэн
боловсруулах аргачлал, үйл явц, үр дүнг тайлагнах, түгээн дэлгэрүүлэх зэрэг нийгмийн
судалгааг хөтлөн явуулахад нэн хэрэгцээт сэдвүүдийг багтаажээ.
60.56я73
Н 587
/НХУУТ-7, ГНОФ-10/
ЭШФ Т-23026-23028
ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Сэржээ Ж. Монголчуудын овог ба угийн бичиг: Лавлах, зөвлөмж, өгүүлэл / Хян.
С.Мөнхсайхан.- УБ.: Удам соѐл, 2019.- 106х.- ISBN: 978-9919-21-269-8.
1990 оны Ардчилсан хувьсгалын үр дүнд монголчууд уламжлалт өв соѐлоо сэргээн
чухалчлах болсны нэг нь энэхүү овог ба угийн бичиг болно. Ургийн овог гэдэг нь эцэг
3

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2019 №04
эхийн нэр биш, түүнээс хавьгүй өргөн агуулгатай, нийгэм-соѐлын маш чухал зүйл болохыг ойлгож
эхэлсний үр дүнд өнөөдөр хүн бүр овгоо сэргээж, үр хүүхэддээ үлдээх 90000 гаруй овогтой болсон нь
түүхэн чухал дэвшил юм. Энэхүү бүтээлд зохиолч уг ажлыг санаачилж эхлүүлсэн судлаачийнхаа
хувьд өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд монголчууд овог, угийн бичгээ сэргээх ажлын явц, ололт
дутагдлын талаар уншигчидтайгаа санал бодлоо хуваалцахыг зорьжээ.
63.5(1)
С 952
/НХУУТ-5/
ЭШФ Т-22907-22909
Идэр Д., Тайвансүрэн С. Монголын их хатад: XIII-XIV / Ред. Б.Пунсалдулам.- УБ.:
Соѐмбо принтинг, 2019.- 164х.- ISBN: 978-99978-4-705-8.
Энэхүү бүтээлд Монгол төрийн их хатдын намтар, гарал угсаа, хатан суусан түүх,
тэдний түүхэнд гүйцэтгэсэн үүрэг, оролцоог монгол, хятад, перс сурвалжийн мэдээ
баримт, судалгааны бусад бүтээлүүдтэй харьцуулан судалж, нэн сонирхолтой байдлаар
өгүүлсэн болно.
63.3(1)42
И 291
/НХУУТ-7, ГНОФ-10/
ЭШФ Т-22910-22912
Цагаан Д. Говийн чулуун зэвсгийн соѐл / Хян. У.Эрдэнэбулган; Крилл үсэгт буулг.
С.Нандин.- УБ.: Бэмби сан, 2019.- 203х.- ISBN: 978-99978-707-4-2.
"Говийн чулуун зэвсгийн соѐл" хэмээх энэхүү судалгааны бүтээлийг Өвөр Монголын
нэрт зохиолч, яруу найрагч, соѐлын зүтгэлтэн, түүх судлаач Д.Цагаан гуай туурвиж,
2003 онд худам монгол бичгээр нийтлүүлэн олны хүртээл болгож байжээ. Хүн
төрөлхтний чулуун зэвсгийн үед бичиг үсэг гэж байгаагүй. Зохиогч тухайн үеийн
нийгмийн түүхийг сэргээн ойлгоход дөхөм болох эртний хүмүүсийн ур ухаанаар бий
болсон хөдөлмөрийн багаж зэвсгийн талаархи баримт сэлтийг эрэн сурвалжилж, мөн өөрийн хувийн
цуглуулгад байгаа бодит эх сурвалжид түшиглэн чулуун зэвсгийн анир холын түүхийг өгүүлэх тус
бүтээлийг туурвисан байна.
63.4(1)
Ц 126
ЭШФ Т-22975-22977
Монголын эзэнт улсын түүх: 5 боть / Ред. Ц.Цэрэндорж.- УБ., 2019.
ШУА-ийн Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэнгийн Монголын эзэнт гүрний салбарын судлаачид, бусад
түүхчдийн сүүлийн 10 гаруй жилийн турш хийгдсэн судалгаанд түшиглэн Монголын эзэнт гүрний
бүрэн түүх 5 боть зохиолыг нэмэн засварлаж шинээр туурвижээ. Түүхчид энэ бүтээлдээ орчин үеийн
түүх, археологийн судалгааны ололтыг ашиглахын зэрэгцээ бичгийн сурвалжийн мэдээг аль болох эш
татаж, баталгаа нотолгоо болгон оруулснаараа шинэлэг болсон байна.
63.3(1)4
М 695
Б. 1. Их Монгол улс / Ж.Болдбаатар, Ц.Цэрэндорж, С.Цолмон, А.Пунсаг, Ц.Энхчимэг.224х.- ISBN: 978-99978-773-6-9.
Тус бүтээлд Хүннүгээс эхтэй монгол төрийн уламжлалд тулгуурлан байгуулагдсан
Монголын ханлигаас эхлээд, Чингис хаан, Өгэдэй, Гүюг, Мөнх хааны үеийг хүртэлх
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Монгол улсын түүхийг хамруулан багтаасан байна.

ЭШФ Т-23046
Б. 2. Монголын Юань улс / А. Пунсаг, Т. Мөнхцэцэг, Д. Наран, Ж. Ганболд.- 196х.ISBN: 978-99978-773-9-0.
Тус бүтээлд Их Юань улс байгуулагдсан үе, Чингис хаан болон түүний залгамж хаадын
аян дайн хийж байсан шалтгаан, дайны үр дүн, Юань улсын оршин тогтнолын үеийн төр,
нийгмийн байгуулал ба Юань улсын ноѐрхол эцэс болсон уналтын үеийн түүхийг
хамарсан байна.
ЭШФ Т-23047
Б. 3. Монголын Алтан ордны улс / С.Цолмон.- 196х.- ISBN: 978-9919-9538-0-5.
Энэхүү “Монголын эзэнт улсын түүх” цувралын III боть “Монголын Алтан Ордны улс”ын түүхийг бичихдээ доктор С.Цолмон нь Алтан Ордны улсын талаар сүүлийн үед гарсан
судалгааны үр дүн, олдвор, шинэ баримт материалд тулгуурлан авч судалжээ.
ЭШФ Т-23048
Б. 4. Монголын Цагадайн улс / Ц.Энхчимэг.- 132х.- ISBN: 978-99978-773-7-6.
Энэхүү “Монголын эзэнт улсын түүх” цувралын IV боть “Монголын Цагадайн улс”-ын
түүхийг бичихдээ доктор Ц.Энхчимэг нь Дундад Азийн бүс нутагт Монголын эзэнт
гүрний зүгээс хэрэгжүүлсэн бодлого, түүний нөлөө Цагадайн хаант улсын нутаг дэвсгэрт
хэрхэн хэрэгжсэн, бүс нутгийн түүхэнд монголчуудын гүйцэтгэсэн үүрэг зэргийг авч
үзсэн байна.
ЭШФ Т-23049
Б. 5 . Монголын Ил Хант улс / Л. Ганбат, А. Энхбат.- 132х.- ISBN: 978-99978-773-8-3.
Энэхүү “Монголын Ил хант улс”- ын түүхийг доктор Л.Ганбат, А.Энхбат нар хамтран
бичжээ. Уг бүтээлд Ил хаадын зүгээс Бага Ази болон Ойрхи дорнодын бүс нутагт
явуулсан улс төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, монголчуудын бүс нутагт үзүүлсэн
нөлөөлөл, Бага Азийн бүс нутагт оршиж байсан монгол овог аймгийн түүх, соѐлын талаар
авч үзжээ.
ЭШФ Т-23050
Алтантөгс Н. Монгол-Хятадын социалист найрамдлын мандал, буурлын түүх:
БНМАУ- БНХАУ-ын 1949-1964 оны худалдаа, тээвэр, ажиллах хүч, зээл, тусламжийн
харилцаанд хийсэн судалгаа / Ред. Н.Ганбат.- УБ.: МУИС пресс, 2019.- 218х.- (ХХ зууны
Монголын түүх: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн цуврал Б.1).- ISBN: 978-99978-58-87-0.
Судлаач Монгол улсын архивд хадгалагдаж байгаа өнөөг хүртэл судалгааны эргэлтэд
ороогүй байсан Монгол-Хятадын харилцааны түүхийн зарим эх сурвалжуудыг судлан
шинжилж, БНМАУ болон БНХАУ хоорондын социалист найрамдлын үеийн гадаад харилцаа, эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны мандал, бууралтын түүхэн цаг үеийн нөхцөл байдлыг зураглан
өгүүлжээ.
63.3(1)62
А 486
/НХУУТ-7, ГНОФ-10/
ЭШФ Б-29468-29470
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Воронов В. ба бус. Халх голын тулалдаан: Хэн хохирсон бэ? / А. Крушельницкий, Е.
Трифонов; Орч. М.Нүдээнээ, Б.Гэрлээ; Ред. Баабар.- УБ.; Нэпко, 2019.- 224х.- ISBN: 9789919-500-22-1.
Толилуулан буй энэ номонд "Халх голын тулалдаан"-ны талаар нилээн дэлгэрэнгүй
өгүүлжээ. 1939 оны тавдугаар сараас 9 дүгээр сарын 15-ны хооронд 4 сар үргэлжилсэн
агаарын байлдаанд нэг талаас ЗХУ, БНМАУ, нөгөө талаас Япон, Манж-Го гэсэн дөрвөн
улсын 132 мянган цэрэг офицер,1000 гаруй танк, хуягт машин, 800-аад нисэх онгоц оролцож, нийтдээ
101 томоохон тулаан болж 74522 хүн хохирч үүнээс 28246 хүн нь амь үрэгдсэн гэсэн тооцоо бий.
Энэхүү байлдааны түүхийг дэлгэрэнгүй мэдэхийг хүсэж сонирхсон хүн бүхэнд энэ номыг зориулав.
63.3(1)62
В 752
/НХУУТ-5, ГНОФ-5/
ЭШФ Б-29474-29476
Цэнддоо Б. Гончигжанцангийн Бадамдорж / Ред. С.Баяр, Ц.Гомбосүрэн, П.Очирбат,
С.Чулуун.- УБ.: Нэпко, 2019.- 357х.- ISBN: 978-9919-500-08-5.
Энэхүү бүтээлд шинэ үеийн Монголын түүхийн онцгой үед амьдарч нийгмийнхээ
түүхэнд ул мөрөө үлдээж, оройлох үүрэгтнээс эхлээд системийн золиос, тогтоцын үр
шим болж явсан зүтгэлтнүүдийн нэг Гончигжанцангийн Бадамдоржийн намтар түүхийн
талаар дурджээ. Гончигжанцангийн Бадамдорж (1850-1919) Монгол Улсын Засгийн
газрын тэргүүн (1919), шашны мяндагтан. Тэрээр Богд гэгээнд гүн итгэлийг олсон
бөгөөд түүний зараалаар 1900 онд Монголын тусгаар тогтнолын хэргээр Хаант Орост очсон
Монголын анхны элч юм.
63.3(1)-8
Ц 956
/НХУУТ-5, ГНОФ-5/
ЭШФ Б-29492-29494
Лочин С. Жамсрангийн Цэвээн / Ред. С.Баяр, Ц.Гомбосүрэн, П.Очирбат, Б.Цэнддоо.УБ.: Нэпко, 2019.- 264х.- ISBN: 978-99978-51-78-9.
Монголын түүхийн онцгой үед амьдарч тухайн цаг үеийн түүхэнд ул мөрөө үлдээж,
оройлох үүрэгтнээс эхлээд системийн золиос, тогтоцын үр шим болж явсан
зүтгэлтнүүдийн нэг их бичгийн хүн, соѐн гэгээрүүлэгч Жамсрангийн Цэвээний намтар
түүхийн талаар уг бүтээлд өгүүлжээ. Жамсрангийн Цэвээн Монголчуудыг соѐн
гийгүүлэх үйлсэд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан бөгөөд түүний шавь Лев
Гумилев түүний гавъяат үйлсийг үргэлжлүүлж, нүүдэлчин монголчуудад хандах гадаад ертөнцийн
урьдын сэтгэлгээг өөрчилсөн 12 боть бүтээл туурвиж, дэлхийд нэр алдраа дуурсгасан юм.
63.3(1)-8
Л 67
/НХУУТ-5, ГНОФ-5/
ЭШФ Б-29495-29497
Бичурин Н.Я. Монголын тухай тэмдэглэл / Орч. Б.Даш-Ёндон; Ред. Б.Цэнддоо,
Ч.Батжаргал, Д.Энхтүвшин.- УБ.: Нэпко, 2019.- 351х.: газрын зур.- ISBN: 978-99978-5181-9.
Уг бүтээлд Монголчуудын 200-аад жилийн тэртээх амьдралын дүр зургийг үлдээсэн
ховор, сайхан түүхийг уншигчдад хүргэхийн дээр монголын газар нутгийн болон
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хүмүүсийн элдэв хувцас өмсгөлийн зургийг хэсэгчлэн хавсаргасан ба энэхүү бүтээл нь анх 1828 онд
Санктпетербург хотноо хэвлэгдэж байжээ.
63.3(1)
Б 503
/НХУУТ-7, ГНОФ-5/
ЭШФ Б-29501-29503
Щербаков А. Даль жигүүртнүүдэд тэнгэрийг даатга! ЗХУ-ын хошой баатар
С.И.Грицевецийн тухай: Крылатым доверьте небо! / Ред. Б.Галаарид; Орч. Б.Галаарид,
Я.Жанчив.- УБ.: Цадиг хэвлэлийн газар, 2019.- 243х.- ISBN: 978-9919-22-122-5.
ЗХУ-ын хошой баатар С.И.Грицевецийн тухай энэ номонд БНМАУ-ын зүүн хязгаарт
болсон Халхын голын дайнд оролцсон зөвлөлтийн нисэгчдийн эр зориг, ур чадвар,
тэсвэр тэвчээр, баатарлаг үйлсийн талаар тодорхой бичжээ. С.И.Грицевец нь Бүгд
Найрамдах Беларусь улсын үндэсний баатар бөгөөд 1939 онд Халх голын тулаанд оролцож баатарлаг
гавьяа байгуулсны төлөө ЗХУ-ын анхны хошой баатар цолыг хүртэж байжээ.
63.3(2)62
Щ 612
ЭШФ Б-29515
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Ариунболд Ж. Өртгийн удирдлага: Бүртгэл, хяналт / Хян. Т.Жааваа, А.Ганзориг,
Г.Даваажаргал, С.Бадамцэцэг.- УБ.: Алирс Дизайн, 2019.- 1017х.- ISBN: 978-9919-21960-4.
Энэхүү сурах бичиг нь нягтлан бодох бүртгэлийн бакалавр, магистр, докторын
сургалтаар мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болон мэргэшсэн нягтлан
бодогчдын эрх олгох, давтан сургах сургалтад зориулагдсан бөгөөд илүү нарийвчилсан
хөтөлбөр чиглэл бүхий тусгай хөтөлбөрийг судлах суурь болно. Мөн өртгийн удирдлагыг гүнзгий
судлахыг хүссэн нягтлан бодогч, практик ажилтан, менежрүүд, эдийн засгийн үнэ цэнийн хэмжлийг
сонирхогч бизнес эрхлэгч нарт зориулагдсан бүтээл юм.
65.052
А 751
/БС-5, НХУУТ-2/
ЭШФ Т-23003-23005
Andree U., Бурмаа Н. Хөрөнгө оруулалт: Сурах бичиг.- УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2017.370х.- ISBN: 978-99978-4-117-9.
Шийдвэр гаргах түвшний болон хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, санхүү, төсөв,
нягтлан бодогч, мөн энэ чиглэлээр сурч, ажиллаж буй хүмүүст зориулагдсан энэ номонд
хөрөнгө оруулалтын ухагдахуунуудыг эдийн засгийн үр ашгийн судалгаа, дүн
шинжилгээ хийх, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах үйл явц, зардлын дансны код
боловсруулах, ашиг тусыг тодорхойлох, эдийн засгийн үр ашгийн шинжилгээний аргууд, шийдвэрлэх
утга тодорхойлох зэрэг 10 бүлэгт хуваан шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлаж, бодит кейс дасгалаар
жишээ авч тайлбарлажээ.
65.26-56я73
Б 75
/НХУУТ-2, ОУХНУС-5/
ЭШФ Т-23006-23007
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Нямаа Д. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлагнал.- УБ., 2019.- 147х.- ISBN: 978-9919-21-4340.
Бизнес, эдийн засгийн мэргэжлээр их дээд сургуульд сурч байгаа оюутан, магистрант,
докторант, мэргэшсэн нягтлан бодогч, санхүүч, менежер нарт зориулагдсан энэ номонд
холбогдох стандарт, түүнийг хэрэглэх тайлбар, энгийн болон бодолттой тест,
бодлогуудыг багтаажээ.
65.261
Н 985
/БС-10, НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Т-23000-23002
Орсоо Г. Салбар хоорондын баланс: "Орц-гарц" загвар буюу Input-Output model.- УБ.:
Сэлэнгэпресс, 2019.- 142х.- ISBN: 978-9919-21-362-6.
Энэхүү ном нь зохиогчийн "Үндэсний тооцооны данс, салбар хоорондын баланс" 2002
он, "Үндэсний тооцооны систем" 2008 оны номны "Салбар хоорондын баланс"-ын
талаар бичсэн 3 дахь удаагийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хэвлэл бөгөөд эдийн засгийн
сургалттай их, дээд сургуулиудын баклавр, магистр, докторт суралцагчид болон судлаачид,
статистикийн албаны ажилтан нарт зориулагджээ.
65.051
О 472
/НХУУТ-2/
ЭШФ Т-23023-23025
Паркин М. Макроэкономикс / Ред. Д.Гансүлд, Д.Мөнхцэцэг; Орч. Ред.
З.Манлайбаатар; Орч. Б.Оюу-эрдэнэ, Д.Түвшинжаргал, П.Уранбилэг.- 8 дахь хэвл.- УБ.:
Адмон, 2019.- 364х.- ISBN: 978-99978-0-203-3.
Монгол уншигчдад зориулан хүргэж буй 8 дахь удаагаа нэмэн сайжруулсан энэхүү
хэвлэлд Майкл Паркины “Экономикс” сурах бичгийн сүүлийн 13 бүлгийг багтаасан
бөгөөд макроэкономиксийн үндсэн бүлгүүдийн агуулга, зохион байгуулалтыг өмнөх
хэвлэлүүдээс нилээд их өөрчилсөн нь оюутнуудыг эдийн засгийн томруулдаг шилээр зэвсэглэж,
үүнийг хэрхэн хэрэглэхийг заах, тэдэнд эдийн засгийн ертөнцийн өргөн мэдлэг олгохыг зорьжээ.
65.012.2я73
П 182
/НХУУТ-7, ГНОФ-10/
ЭШФ Т-22913-22915
Сайнжаргал Б. Санхүү эдийн засгийн шинжилгээний онол, арга зүйн хөгжил / Ред.
Л.Наранчимэг.- УБ.: МУИС пресс, 2019.- 154х.
Зохиогч уг номондоо байгууллага аж ахуйн санхүүгийн үйл ажиллагааны шинжилгээний
агуулга, үүрэг, зорилго, хүчин зүйлийн нөлөөллийг хэмжиж тооцоолох болон мэдээлэл
боловсруулалтын арга техникүүд, шинжилгээний ажлын зохион байгуулалт болон
хөгжлийн чиг хандлагын асуудлыг өөрийн олон жилийн судалгаа, туршлага болон
судлаачдын үзэл баримтлалд тулгуурлан агуулгыг боловсруулж, системтэйгээр тодорхойлжээ.
65.053
С 179
/НХУУТ-7, БС-10/
ЭШФ Т-22861-22863
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Буянтогтох Х., Батжаргал Б. Эдийн засгийн онол, татварын онол бодлого: Чингис
хааны нэрэмжит Их Засаг Олон Улсын Их Сургууль байгуулагдсаны 25 жилийн ойд
зориулав: Сурах бичиг / Хян. О.Чулуунбилэг; Ред. Д.Баяндалай.- УБ.; Адмон принт,
2019.- 120х.- ISBN: 978-9919-22-490-5.
Их, дээд сургуулийн багш, суралцагчид болон нийт уншигч сонирхогчдод эдийн засгийн
онолын ойлголт мэдлэгийг олгоход зориулагдсан энэхүү сурах бичиг нь "Эдийн засгийн
онол", "Татварын онол бодлого" гэсэн үндсэн хоѐр бүлэг, 15 дэд бүлэгтэй.
65.01я73
Б 819
ЭШФ Т-23039-23040
Оюу толгой төслийн 2009 оны гэрээ, холбогдох баримт бичгүүд.- УБ.: 2019.- 503х.
Тус баримт бичгийн эмхэтгэлд төслийн шинжээчдийн хийсэн дүгнэлтийн дагуу
шийдвэрлэсэн тохиолдолд бий болох эрсдлийн талаар, шинжээчийн дүгнэлтэнд өгөх
хариу тайлбар, Оюу толгой төслийн гэрээнүүд, хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах
үед мөрдөгдөж байсан хуулиуд, УИХ-аас гаргасан шийдвэр, санал хураалтын дүн,
УИХ-ын нэгдсэн чуулганы хуралдааны тэмдэглэл, хөрөнгө оруулалтын гэрээний
төслийг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн байдал, хувь нийлүүлэгчдийн
одоогийн зээлийг баталгаажуулах асуудалтай холбоотой материалууд, санаачилсан хуулийн төслүүд,
үзэл баримтлалын тухай дэлгэрэнгүй тусгасан эрх зүйн акт баримтууд багтсан байна.
65.304.11
О-63
/ХЗС-3/
ЭШФ Т-23044-23045
Хятадын мөрөөдөл ба Жэзяны туршлага / Ред. орч. Ө.Нарантуяа; Эмхт. Лю Инцю,
Хуан Цүньхуй, Ван Зиньлин.- УБ.: Нэпко, 2019.- 242х.- ISBN: 978-9919-500-21-4.
Уг бүтээлд ХКН-ын Жэзян мужийн намын хорооны бүгд хурлаар 2003 оны 7-р сард
дэвшүүлсэн 8 давуу тал 8 санаачлагын стратегийн бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад
хуримтлуулсан хөгжлийн туршлагыг бүхий л талаас нь задлан шинжилж тодорхой
өгүүлжээ.
65.9(5Хят)
Х 995
/НХУУТ-5, ГНОФ-5/
ЭШФ Б-29486-29488
УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Болормаа Л. Чимээгүй лугших бүтээлч судас / Ред. З.Боргилмаа.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2016.- 352х.- ISBN: 978-99973-3-294-3.
Шинэ Монголын 25 жилийн түүхийг улс төр, бизнес, нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарт тод
мөрөөр бичилцсэн хүмүүсийн нэг, улс төрч, УИХ-ын гишүүн Л.Болдын зорьж бүтээсэн
ажлууд, алдаж оносон түүхүүд, түүний намтар, үзэл бодол, амжилтын талаар энэ номонд
өнгөт зургийн хамт өгүүлжээ.
66.3(1)8
Б 559

ЭШФ Т-22989-22990
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Батболд Ц. Бодлогын шинжилгээний онол, арга зүйн үндэс / Ред. Ж.Төртогтох.- УБ.:
Удам соѐл, 2019.- 448х.- ISBN: 978-9919-21-636-8.
Бодлого судлал, бодлогын шинжилгээний салбарт шинээр мэндэлж буй энэхүү бүтээл нь
доктор Ц.Батболдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны нөр их хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, цаг
хугацааны үр дүн болон та бүхэнд хүрч байна. Тус номонд бодлогын шинжилгээний
онолын хандлагууд болон бодлогын шинжилгээний үйл явцын зарим загваруудыг
дэлгэрэнгүй оруулсан нь оюутан суралцагсад төдийгүй бодлогын судалгааг сонирхон судалдаг
судлаач, шинжээчдийн хувьд онол, арга зүйн чиг баримжаа олгох бүтээл болжээ.
66.0
Б 332
/НХУУТ-7, ГНОФ-10, ОУХНУС-10/
ЭШФ Т-29415-29417
Клаус В. Супермаркетаас ч илүүг хүссэн юмсан: Коммунизм нуран унасны 30
жилийн ойд зориулав / Орч. Ж.Сайханзаяа; Ред. П.Цэнгүүн.- УБ.: Нэпко, 2019.- 75х.ISBN: 978-9919-500-05-4.
Зохиолч уг бүтээлдээ коммунист тогтолцоо төгсгөл болсны дараах 30 жилийн
хугацаанд БНЧУ-ын улс төр, эдийн засгийн хөгжилд өөрчлөлт авчирсан ололт амжилт
болон алдаа дутагдалтай талуудыг дурджээ. Төмөр хөшиг нурсны дараах 30 жилд Чех
улсын хувьд ардчилсан төрийн хамгийн урт, эдийн засгийн хамгийн амжилттай үе
байсан гэж үзжээ.
66.3(4Чех)
К-478
/НХУУТ-5, ГНОФ-5/
ЭШФ Б-29506-29508
Баяр С. Жаран хоног "жаран"-ы бутархай.- УБ.: Нэпко, 2019.- 453х.- ISBN: 9789919-500-15-3.
Дурсамж, дуртгал, баримтат уран сайхны бүтээлийн сан "Миний зуун" цувралын түүчээ
болгон Монгол улсын 25 дахь Ерөнхий сайд Санжийн Баярын "Жаран хоног "жаран"-ы
бутархай" номыг толилуулж байна. Үйл явдалд оролцсон гэрчүүдийн ой санамжаас
ургасан дурсамжаас их төлөв бүрэлдэх энэхүү бүтээл нь өнгөрсөн үеийн эгзэгтэй
нугачааг тодруулах эх сурвалж юм.
66.3(1)8
Б 381
/НХУУТ-5, ГНОФ-5/
ЭШФ Б-29509-29511
ТӨР ЭРХ, ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШИНЖЛЭХ УХААН
Судалгааны эмхэтгэл: Тойм агуулга: Боть XXIX: Эдийн засаг, Нийгэм, Эрх зүй,
төрийн байгуулал / Хян. Б.Эрдэнэбилэгт, Д.Халиун; Эмхт. Д.Жигваагүнсэл.- УБ.: УИХын тамгын газрын хэвлэх, 2019.- 426х.
УИХ-ын Тамгын Газраас эрхлэн гаргадаг цуврал эмхэтгэлийн энэ дугаарт эдийн засаг,
нийгэм, эрх зүй, төрийн байгуулалын хүрээнд гадаад орнуудын туршлага, эрх зүйн
орчин, үйл ажиллагааны зохицуулалтын талаар харьцуулан судалсан судалгааны
материалуудыг оруулжээ.
67.0+65
С 701
/ХЗС-2/
ЭШФ Т-23035-23036
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Бурмаа Н. Төрийн хяналт: Сурах бичиг.- УБ.: Сэлэнгэпресс, 2016.- 312х.- ISBN: 97899973-3-691-0
Төрийн хяналтын тухай ойлголт тайлбар ухагдахуунууд улс орны түүх, түүхэн
уламжлалт ѐс, зан заншил, төр эрх зүй, төрийн удирдлага, төрийн байгууламжийн
онцлог, улс төр, ардчилал, нийгэм эдийг засгийн хөгжлийн харилцаатай шууд
холбоотой. Энэхүү сурах бичигт шинжлэх ухааны тогтсон мэдлэг, ухагдахууныг
тайлбарлан хүргэхээс гадна чөлөөтэй сэтгэх, харьцуулах, юмс үзэгдлийн учир холбогдлыг ухаарах
эрэл хийх, цаашид судлах зарим асуудлыг дэвшүүлсэн болно.
67.401я73
Б-75
/НХУУТ-7/
ЭШФ Т-22997-22999

Тамир Б. Олон улсын хувийн эрх зүй: Орчин үеийн чиг хандлага / Хян.
Т.Мэндсайхан.- УБ.: Соѐмбо принтинг, 2019.- 311х.- ISBN: 978-99978-69-31-9.- (Хувийн
эрх зүйн цуврал).
Залуу судлаач Б.Тамир нь өөрийн сургалт судалгааны ажлын үр дүндээ тулгуурлан
бичсэн энэхүү номонд олон улсын хувийн эрх зүйн үндсэн асуудлаас гадна орчин үеийн
хөгжлийн чиг хандлага болон ялангуяа хоѐр улсын шүүхэд нэгэн зэрэг хэрэг үүсгэх, сул
талыг хамгаалах зорилго бүхий шүүхийн харъяалал, шүүхийг сонгох хэлэлцээр, гадаад улсын хуулийг
шүүхийн бус байгууллага салбарт шинэ зохицуулалт шаардаж буй зарим харилцааны талаар онцлон
дурджээ.
67.412.2
Т 204
/НХУУТ-3, ГНОФ- 5, ХЗС- 30, ОУХНУС-5/
ЭШФ Т-22916-22917

Мөнхдорж Б. Гэмт хэргийн статистикийн онол, хэрэглээ: Нэг сэдэвт бүтээл / Хян.
Ж.Болдбаатар, Ч.Нямсүрэн.- УБ.: ШУТИС хэвлэлийн газар, 2019.- 220х.- ISBN: 9789919-21-366-4.
Энэхүү нэг сэдэвт бүтээл нь хууль зүй, криминологи, виктимологи, статистик зэрэг
мэдлэгийн салбарын уулзварт оршиж буй харилцан хамаарал бүхий бүлэг асуудлыг
хөндөхийн дээр гэмт хэргийн статистик зүйн онол, үзэл баримтлалыг бий болгон
хөгжүүлэх, түүний арга зүй, хэрэглээ, тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох,
мэргэшсэн хүний нөөцийг бэлтгэж чадавхжуулах зэрэг тулгамдсан асуудлуудын талаар тусгажээ.
67.51
М 816
/ХЗС-1/
ЭШФ Т-23034
Ган-Оч Ц. Мэдээллийн эрх зүй / Хян. Б.Шихихутаг.- УБ.: Соѐмбо принтинг, 2019.332х.
Тус номонд хувь хүн, төр нийгмийн амьдралд мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг, мэдээлжсэн
нийгмийг бий болгох үе шатууд, баримтжуулсан мэдээлэл эрх зүйн харилцааны объект
болох нь, оюуны өмчийн мэдээллийн асуудлууд, олон нийтийн мэдээллийн харилцааны
эрх зүйн зохицуулалт мөн номын сангийн мэдээллийн харилцааны эрх зүй, архивын
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мэдээллийн эрх зүй, бизнесийн нууцын мэдээллийн эрх зүйн зохицуулалтын талаар дэлгэрэнгүй
тусгасан болно.
67.404.3
Г 21
/НХУУТ-3, ХЗС-5/
ЭШФ Т-29413-29414
ШИНЖЛЭХ УХААН СУДЛАЛ
МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг: Физик №29(518) / Эмхт. Г.Эрдэнэ-очир.УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2019.- 133х.- ISSN 2311-1097.
Сэтгүүлийн энэ дугаарт 2019 оны 9-р сарын 25нд болж өнгөрсөн "Физик, физик
боловсролын асуудал-V" сэдэвт Монголын физикийн нийгэмлэгийн эрдэм
шинжилгээний хурлын илтгэлүүд оржээ.
72+22.3я5
М 692
/ЛавФ-1/
ЭШФ Т-22972- 22974
Эрдэм шинжилгээний бичиг = Historia Mongolarum: Tom. XVI: Түүх: ХҮI №477(37)
/ Ред. Ж.Болдбаатар; Дугаар.эрхл. Д.Анхбаяр.- УБ.: Соѐмбо принтинг, 2017.- 184x.- ISSN
2224-1804.
МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-иас эрхлэн гаргаж буй эрдэм шинжилгээний бичгийн энэ
дугаарт Э.Энэрэлт. Монголчууд татвар хураах түрээсийн тогтолцоог хэрэглэсэн нь,
Д.Анхбаяр. Ил хаант улсад перс түшмэдийн дахин сэргэлт: везир Садр Ад-Дин Ахмед
Халиди Занжанигийн намтар үйл ажиллагаа, А.Ариунболд. Чингийн шинэ засгийн бодлого ба
хүрээний сайд Сандо багш, Б.Батсүрэн. 1912 оны Ховдын байлдааны тухай, Р.Төрдалай. Монгол орны
газрын харилцаа, бэлчээр зохицуулалтын түүхийн асуудлууд, Н.Алтантөгс. Хятадаас 1956-1960 онд
монголд зориулж олгосон буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн үр дүнг шинжлэх нь зэрэг
судалгааны өгүүлэлүүд оржээ.
72я5+63я5
Э-739
/НХУУТ-3, ЛавФ-1/
ЭШФ Т-22986-22988
БОЛОВСРОЛ. СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААН
Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн түүхэн замнал: 6 боть.- УБ.:
ШУТИС-ийн хэвлэх, 2019.
ШУТИС-ийн 1959 оноос өнөөг хүртэлх хугацааны түүхт 60 жилийн үйл ажиллагааны
талаар өгүүлэх "Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургуулийн түүхэн замнал" хэмээх 6
боть бүтээлийг профессор багш, ажилтан, оюутан сурагч, нийт төгсөгч, тус сургуулийн
тухай мэдэхийг хүссэн хэн бүхэнд зориулан толилуулж байна.
74.58(1)
Ш 659
Б.1. / Эмхт. Г.Уранцэцэг; Ерөн. ред. Ч.Авдай, Л.Гүрбазар.- 540х.- ISBN: 978-99978-57-41-5.
ЭШФ Т-22978
Б.2. ПДС, ТИС, ШУТИС-ийн хөгжиж ирсэн байдал / Эмхт. Л.Гүрбазар, Г.Уранцэцэг; Ерөн. ред.
Ч.Авдай, Л.Гүрбазар.- 356x.- ISBN: 978-99978-57-88-0.
ЭШФ Т-22979
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Б.3. Бүрэлдэхүүн сургууль, мэргэжлийн тэнхим, салбаруудын хөгжил / Эмхт. Л.Гүрбазар,
Г.Уранцэцэг; Ерөн. ред. Ч.Авдай, Л.Гүрбазар.- 608x.- ISBN: 978-99978-57-89-7.
ЭШФ Т-22980
Б.4. Бүрэлдэхүүн сургууль, мэргэжлийн тэнхим, салбар, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн
хөгжил / Эмхт. Л.Гүрбазар, Г.Уранцэцэг; Ерөн. ред. Ч.Авдай, Л.Гүрбазар.- 602x.- ISBN: 978-99978-5790-3.
ЭШФ Т-22981
Б.5. Гэгээн үйлс / Эмхт. Г.Уранцэцэг; Ерөн ред. Ч.Авдай, Б.Лайхансүрэн, Л.Гүрбазар.- 382x.- ISBN:
978-99978-57-91-0.
ЭШФ Т-22982
Б.6. Дурсамж / Эмхт. Г.Уранцэцэг; Ерөн. ред. Ч.Авдай, Д.Чулуун, О.Балдангомбо.- 600х.- ISBN: 97899978-57-92-7.
ЭШФ Т-22983
Нөхөрсөг хамт олон: МУИС-ийн Байгалийн ухааны факультетийн биологийн ангийг
төгсөгчдийн 50 жилийн ойд: 1969-2019 он = Friendly collective: Dedicated to the 50th
Anniversary of the graduation of Biology course Natural faculty. National University of
Mongolia NUM: 1969-2019 / Эмхт. Ж.Сүхдолгор; Хян. Ж.Сүхдолгор, Х.Отгонбилэг.УБ.: Адмон принт, 2019.- 146x.- ISBN: 978-9919-21-910-9.
МУИС-ийн БУФ-ийн биологийн ангийг 1969 онд төгссөн 26 оюутны товч намтар, сэтгэгдэл, дурсамж,
түүхэн гэрэл зургийг багтаасан энэхүү эмхэтгэлийг "Нөхөрсөг хамт олон"-хоо сургуулиа төгссөний 50
жилийн ойд зориулан бүтээжээ.
74.58(1)
Н 795
ЭШФ Т-22984-22985
CDIO санаачилгын материал: 2013-2017 оны Олон улсын хурлын эмхэтгэлийн
түүвэр / Ред. Т.Амаржаргалан, Д.Ариунболор.- УБ.: Содпресс, 2019.- 876х.- ISBN: 97899978-61-55-9.
"CDIO-санаачилгa” гэж нэрлэгдэх төсөл нь дэлхийн хэмжээнд инженерийн
боловсролын хөтөлбөрийг хамарч “Оюутанд Сэтгэх-Зохиох-Бүтээх-Хэрэглэх гэсэн
багц үзэл баримтлалын дагуу аливаа бодит систем, үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн бий
болгох түвшний инженер, технологийн боловсрол олгох”-д зориулагдсан байна.
Энэхүү эмхэтгэлд манай ШУТИС-ийн Инженер технологийн гурван хөтөлбөрт энэхүү CDIO стандарт
арга зүй нэвтрүүлж буй төслийн явц үр дүнг шинжлэн дүгнэсэн байна.
74.58
C 10
/БУУТ-3/
ЭШФ Т-23032-23033
Захирлуудын дурсамж: Ховд Их Сургуулийн үүсгэн байгуулагдсаны 40 жилийн ойд
зориулав / Эмхт. Г.Нямдаваа; Ред. Д.Өрнөхдэлгэр, Г.Одонтуяа.- УБ.: Битпресс, 2019.252х.- ISBN: 978-9919-22-248-2.
Эрхэм уншигч та өнөөгийн Ховд их сургуулийн тухай тус их сургуулийн үе үеийн
захирлуудын өгүүлсэн энэхүү дурсамж, дурдатгалын номноос анх тус сургууль
байгуулагдах тухай шийдвэр гарсан тэр цагаас эхлээд өнөөдрийг хүртлэх он цагийн
түүхэн хөгжил, ололт амжилт, алдаа оноо, туршлага, сургамжийн талаар унших
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боломжтой. Ховд Их Сургуулийн түүхэнд Н.Жадамба, Х.Тэрбиш, К.Улыкпан, Г.Нямдаваа,
Ц.Баасандорж, Ж.Ванчинхүү, Ж.Янжмаа, М.Алтанбагана, В.Сайнбаяр гэсэн дарааллаар залгамжлан
эдүүгээ арав дахь захирал, доктор Б.Нямдорж ажиллаж байна.
74.58(1)
З-327
ЭШФ Т-23041-23043
Массачусетсийн технологийн институт инновацыг хэрэгжүүлсэн туршлага, үр
нөлөө / Эмхт. Б.Очирбат, Т.Намнан, Б.Сэргэлэн; Орч. Б.Байгалмаа, Д.Ундараа,
Г.Ариунаа; Хян. Т.Намнан, Б.Соѐлсүрэн, Ц.Цэцэгмаа, Б.Сонинцэцэг.- УБ.: ШУТИСийн хэвлэх газар, 2019.- 154х.
Энэхүү эмхэтгэлд инновацын хөгжил, энтерпренершипийн соѐлыг нэвтрүүлэх, оюуны
өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах талаар тусгасны дээр Массачусетсийн
технологийн институт 5 сургуулийн 30 тэнхим, хэдэн арван төв, лаборатори,
хөтөлбөрүүдээр дамжин судалгааны ажил хийгддэг тухай оюуны шинэ боломжийг судалж, нийгмийн
чухал асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд шинжлэх ухааны салбар салбарын шинжээчдийн амжилтуудын
талаар дурджээ.
74.58(7АНУ)
М-288
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29517-29519
СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ
Норовсүрэн Л. Сэтгүүл зүй: 21 боть зохиол / Ред. Н.Ариунзаяа.- УБ.: Хангай принтинг, 2019.- ISBN:
978-99978-66-11-0.
Энэхүү 21 боть судалгааны бүтээлд Монголын сэтгүүл зүйн онол, түүхийн асуудлыг орон зай, цаг
хугацааны өргөн хүрээнд дэлгэрэнгүй авч үзсэн ба Монголын сэтгүүл зүйн өмнөх үеэс өдгөө хүртэлх
олон нийтийн мэдээллийн бүх хэрэгслийн үүсэл, хөгжил, төлөвшил, гол гол төлөөлөгчдийн намтар,
уран бүтээл, нийтлэлийн үүсэл хөгжил, бичлэгийн төрөл зүйлийн асуудлуудыг цогцоор нь авч үзжээ.
76.01(1)
Н 749
Б. 1. Монголын сэтгүүл зүйн түүхэн тойм.- 410х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29421-29422
Б. 2. Монголын сэтгүүл зүйн түүхэн тойм.- 458х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29423-29424
Б. 3. Монголын сэтгүүл зүйн түүхэн тойм.- 420х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29425-29426
Б. 4. Монголын нийтлэл-I.- 430х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29427-29428
Б. 5. Монголын нийтлэл-II.- 454х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29429-29430
Б. 6. Монголын нийтлэл-III.- 440х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29431-29432
Б. 7. Монголын сэтгүүлчид-I.- 400х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29433-29434
Б. 8. Монголын сэтгүүлчид-II.- 424х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29435-29436
Б. 9. “Ардын эрх” судалгаа нийтлэл.- 460х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29437-29438
Б. 10. Радио сэтгүүл зүй.- 400х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29439-29440
Б. 11. Сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл.- 400х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29441-29442
Б. 12. Телевизийн сэтгүүл зүй.- 404х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29443-29444
Б. 13. Хянан найруулах ухаан.- 504х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29445-29446
Б. 14. Иргэний сэтгүүл зүй, ярилцлага.- 432х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29447-29448
Б. 15. Сэтгүүл зүйн онол, түүхийн өгүүллүүд.- 436х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29449-29450
Б. 16. ХХ зууны эхэн үеийн Монголын сэтгүүлчид. “Уриа” сонин судалгаа нийтлэл.428х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29451-29452
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Б. 17. Монголын сэтгүүл зүйн онол түүхийн тулгуур асуудлууд.592х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29453-29454
Б. 18. Монгол туургатны хуучин сонин, сэтгүүлийн ойллого.- 444х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29455-29456
Б. 19. Нийтлэлийн түүвэр.- 444х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29457-29458
Б. 20. Фото сэтгүүл зүй.- 479х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29459-29460
Б. 21. Хүмүүс миний тухай, би хүмүүсийн тухай. Монголын тогтмол хэвлэлийн бичлэгийн төрөл,
зүйлийн
онол,
практикийн
зарим
асуудал.
“Нийслэлийн
шинэ
сонин”548х.
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29461-29462
ХЭЛ БИЧГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Баасанбат Д. Монгол хэл сурах бичиг: Гадаад оюутанд зориулсан их сургуулийн сурах
бичиг / Ерөн.ред. Ж.Төмөрчөдөр.- УБ.: МУИС пресс, 2017.- 466х.- ISBN: 978-99973-4299-7.
Монгол хэл сурч буй гадаад хүнд зориулсан энэ сурах бичиг нь монгол хэлээр унших,
дуудах, бичих, ярих, хэлэлцэх, зохиох, найруулах, үгийн сангаа баяжуулах, хэл зүйн
мэдлэг чадвар, дадал эзэмшихэд туслана. Нийтдээ 60 хичээлтэй ба хичээл тус бүр
хэлзүйн онол, дүрэм, унших, сонсох, бичих, давтах мөн зурагт дасгалуудтай ажээ.
81.2М-923
Б 109

/НХУУТ-7, ГНОФ-8/

ЭШФ Т-23029-23031

Лувсанжав Чой., Лувсан Г. Герман хэлний дүрмийн товч лавлах / Эрхл.хэвл.
Ж.Ариун, Г.Гэрэлмаа.- УБ.: Удам соѐл, 2018.- 160х.
Чой.Лувсанжав, Г.Лувсан нарын "Герман хэл өөрөө сурах бичиг" номонд тулгуурлан,
хялбарчилсан тайлбар бүхий "Герман хэлний дүрмийн товч лавлах" номыг сургалтын
хэрэглэгдэхүүн болгон, герман хэл үзэх хүмүүсийн хэлний боловсролд зориулан
толилуулж байна.
81.2Гер-9
Л 82
/НХУУТ-7, ГНОФ-10/
ЭШФ Б-29465-29467
АМАН ЗОХИОЛ СУДЛАЛ
Баттулга С. Өөлдийн аман аялгуу / Ред. Н.Ганболд.- УБ.: Бэмби сан, 2019.- 447х.ISBN: 978-9919-21-044-1.
Судлаач энэхүү нэг сэдэвт бүтээлдээ Монгол хэл, аялгуунуудын нэг бүрэлдэхүүн хэсэг
болох Өөлдийн аман аялгууны ерөнхий тогтолцоо, гол онцлогийг судлан шинжлэхийг
зорьжээ. Судалгаанд өнөөгийн өөлд ястнууд оршин сууж буй Монгол улсын Ховд,
Архангай, Говь-Алтай, БНХАУ-ын Шинжааны Нялх, Тэхэс, Монголхүрээ, Тарвагатай,
Хөлөнбуйрын Имин, Хармөрөн мужийн Чичигар, Шилийн гол аймгийн буюу Цахарын хошуудын, Чэн
дэ (Халуун гол), Долнуур, Алашаа, Хөх нуур зэрэг газар орныг хамруулан тэдний түүх, угсаатны зүй,
аман зохиол, түүхт хүмүүсийн талаар нарийвчлан судалсан байна. Уг бүтээлд судлаач өөлдийн аман
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аялгууны үгсийн толийг шинээр хийж, мөн өөлд аялгууны авиазүй, үгзүй, өгүүлбэр зүйн бүтэц
онцлогийг нилээд нарийн судлан шинжилснээрээ өөлдийн аман аялгууг анх удаа нэлээд өргөн
хүрээнд судалсан бүтээл болжээ.
82.3(1)
Б 341
ЭШФ Т-22900-22902
УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ
Цэнддоо Б. ХХ зууны сэхээтэн: Сономын Лувсанвандан: Жимээс замд.- УБ.: Соѐмбо
принтинг, 2002.- 250х.
Нөр их хөдөлмөрийнхөө үр шимээр эх орондоо төдийгүй дэлхийд танигдсан эрдэмтэн
судлаач, соѐл гэгээрэл, боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулагч, ХХ
зууны шинэ монголын сэхээтнүүдийн томоохон төлөөлөл болох С. Лувсанвандангийн
намтар, ажил амьдрал, уран бүтээлийн талаар энэ номонд өгүүлжээ.
83.3(1)
Ц 956

ЭШФ Б-29404-29406

Берковский Н. Английн романтизм / Орч. С.Хөвсгөл.- УБ.: Жиком пресс, 2019.- 118х.Утга зохиолын судлал шинжлэл Цувр.31.- ISBN: 978-99978-60-80-4.
Берковский насан туршдаа романтизмыг судалж буй эрдэмтэн бөгөөд энэхүү “Утга
зохиолын судлал шинжлэл” цувралын 22-р дэвтэрт Н.Берковскийн “Германы
романтизм” номыг бүхлээр нь багтаасан байдаг бол та бүхэнд толилуулж буй энэхүү 31р цувралд Английн романтизмын гол төлөөлөгч Байрон, Шелли, Китс, Скот нарын
тухай ихэд чөлөөтэй өгүүлсэн түүний бүтээлийг монгол хэлнээ орчуулан эмхэтгэжээ.
83.3(4ИхБр)
Б 427
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29463-29464
УРАН ЗОХИОЛ
Цэнддоо Б. "Алтан унжлага"-ны хэрэг: Шилмэл фельетон.- УБ.: Нэпко, 2019.- 279х.ISBN: 978- 9919-500-13-9.
Энэхүү номонд өнөөгийн улс төрийн тогтолцоо, нийгмийн ѐс бус, зүйд нийцэхгүй үйл
хэрэг, буруу үйл ажиллагааны талаар хошигнон өгүүлжээ.
84(1)-7
Ц 956
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б-29489-29491
Торвальд Ю. Криминалистикийн зуун / Ерөн. ред. С.Бадарчи; Ред. М.Эрдэнэбаяр; Орч.
Б. Жаргалсайхан.- УБ.: 2019.- 332х.- ISBN: 978-9919-21-462-3.
Германы зохиолч Ю.Торвальдын "Криминалистикийн зуун" ном бол түүний шилдэг
бүтээлийн нэг бөгөөд жанрын төрлөөрөө шинжлэх ухааны уран зохиолд хамаарч,
криминалистикийн ухаан үүсэж хөгжсөн сонирхолтой түүхийг тодорхой эрүүгийн хэрэг
мөрдөж, шүүн тасалсан жишээн дээр, детектив зохиолын хэлбэрээр бичжээ.
84(4Гер)-44
Т 52
/НХУУТ-3, ХЗС-5/
ЭШФ Б-29407-29408
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Торвальд Ю. Өнөөгийн криминалистик: Шүүх ийлдэс судлалын хөгжил / Ерөн. ред.
С.Бадарчи; Ред. М.Эрдэнэбаяр; Орч. Б.Жаргалсайхан.- УБ., 2019.- 244х.- ISBN: 9789919-21-463-0.
Энэ номонд XX зуунд эрүүгийн гэмт хэрэг мөрдөхөд байгалийн ухааны ололт,
амжилтыг хэрхэн ашиглаж байсныг ХБНГУ-ын зохиолч Ю.Торвальд шинжлэх ухаанч
уран зохиолын хэлбэрээр хүүрнэн өгүүлсэн цуврал гурван номын 2 дахь хэсэг бөгөөд
цус судлал, ийлдэс судлалын мэдлэгийн хөгжлийн түүх, түүнийг криминалистик ба шүүх эмнэлэгт
гэмт хэрэг мөрдөх, нотлоход хэрхэн ашиглаж ирсэн тухай өгүүлнэ. Тус номыг хуулийн сургуулийн
оюутнууд, хуулийн байгууллагын ажилтнууд болон олон нийтэд зориулж бичжээ.
84(4Гер)-44
Т 52
/НХУУТ-3, ХЗС-5/
ЭШФ Б-29409-29410
Торвальд Ю. Хумхийн тоосон мөр: Шүүх хими-биологийн хөгжил / Ерөн.ред.
С.Бадарчи; Ред. М.Эрдэнэбаяр; Орч. Б.Жаргалсайхан.- УБ., 2019.- 242х.- ISBN: 978-991921-464-7.
Энэ ном XX зуунд эрүүгийн гэмт хэрэг мөрдөхөд байгалийн ухааны ололт, амжилтыг
хэрхэн ашиглаж байсныг ХБНГУ-ын зохиолч Ю.Торвальд шинжлэх ухаанч уран
зохиолын хэлбэрээр хүүрнэн өгүүлсэн цуврал гурван номын 3 дахь ном бөгөөд тухайн
үеийн хими, физик, биологи, эрдэс судлалын салбарын хөгжил дэвшлийн түвшин хийгээд, түүнийг
эрүүгийн гэмт хэрэг мөрдөхөд хэрхэн чадварлагаар ашиглаж ирснийг шинжлэх ухаанч уран зохиолын
хэлбэрээр хүүрнэн өгүүлсэн. Дээрх салбаруудын мэргэжилтнүүд өлөн тоос, хүн амьтны үс, сүлжмэл
ба даавуу эдлэл, ургамал болон тэдгээрийн үр, тэсрэх хийгээд мансууруулах бодист шүүхийн
шинжилгээ хийхэд зарцуулж байсан нөр их хөдөлмөрийг хуулийн сургуулийн оюутнууд, хуулийн
байгууллагын ажилтнууд болон олон нийтэд таниулан хүргэх зорилгоор бичжээ.
84(4Гер)-44
Т 52
/НХУУТ-3, ХЗС-5/
ЭШФ Б-29411-29412
Грийн С. Хүн мод / Орч. М.Алтантулга; Ред. Д.Хүрэлхүү.- УБ.: Нэпко, 2019.- 326х.ISBN: 978-99978-51-79-6.
Салли Грийн Английн баруун хойд нутагт амьдардаг. 2010 онд анх зохиол бичиж
эхэлснээсээ хойш өнөөг хүртэл тасралтгүй зохиол бүтээлээ туурвисаар ирсэн бөгөөд
түүний уран сэтгэмжит гурамсан романы сүүлийн дэвтэр энэхүү “Хүн мод” бүтээлд нь
Хар Цагаан-ы ертөнцийн тухай шийдмэг бичсэн өгүүллүүд, сэтгэлд хоногшим дүрүүд нь
уншигч танд таалагдах буй заа.
84(4ИхБр)-44
Г 649
/НХУУТ-5/
ЭШФ Б-29477-29479
Арал И. Улбар шар / Орч. Б.Энхтуул.- УБ.: Нэпко, 2018.- 316х.- ISBN: 978-99978-5186-4.
Зохиолч Инчи Арал нь өмнөх бүтээл болох “Худал хуурмагийн шинэ үе”, “Нил ягаан”
номынхоо үргэлжлэл болгон бичсэн энэ “Улбар шар” хэмээх зохиолдоо эхний хоѐр
номын утга санааг гүйцээж бичснээрээ энэхүү гурамсан роман бүтжээ. Уг бүтээлдээ
зохиолч тухайн цаг үеийг гэрчлэн буулгахын тулд өнгөрсөн он жилүүдийн талаархи
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сэтгэгдэл, мэдрэмжээ олон талаас нь шинжин цогц байдлаар өгүүлэхийг зорьсон байна. Тиймээс ч
эхний бүтээлээ “Ногоон” нэртэй байсныг өөрчилж “Худал хуурмагийн шинэ үе” хэмээн нэрлэжээ.
84(5Ту)-44
А 709
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б-29480-29482
Сарнаа З. Улаанбаатарын бүсгүйчүүд / Мон.бичг.хөрв. Э.Үржинханд;
Хян.
Д.Нямдорж.- УБ.: 2019.- 59х.- ISBN: 978-99978-995-7-6.
Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны зохиолч, судлаач Золхоржавын Сарнаа нь
Монгол Улсад амьдарч, суралцаж байх ахуйдаа Монголын газар орон болоод монгол
дуу хөгжмийн талаар бичсэн нийтлэл өөрийн сэтгэлд хоногшсон дурсамжаас бүтсэн
энэхүү "Улаанбаатарын бүсгүйчүүд" номоо уншигч танаа өргөн барьжээ.
84(1)-4
С 356
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б-29504-29505
Беларусийн сонгодог зохиолч Янка Купала / Эмхт. Б.Галаарид.- УБ.: Цадиг
хэвлэлийн газар, 2019.- 111х.- ISBN: 978-99978-67-55-1.
Беларусийн сонгодог яруу найрагч Янка Купалагийн зохиол бүтээлийг орос хэлнээс
анх удаа орчуулан монгол уншигчдад хүргэж буй энэхүү номонд түүний амьдралын
түүх болон сонгодог уран бүтээлүүдийг нь багтаасан байна. Мөн Янка Купалагийн
нэрэмжит музейн тухай нийтлэлүүд, түүхэн гэрэл зургууд орсон байна.
84(2Б)-5
Б-41
ЭШФ Б-29516
УРЛАГ. УРЛАГ СУДЛАЛ
Монгол ардын богино дуу / Эмхт. Т.Гун-Аажав; Хян. Р.Оюунбат.- 2 дахь хэвл.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2016.- 216х.- ISBN: 978-99973-3-156-4.
Энэ түүвэрт монголын олон ястны дуунуудаас ард түмний дунд өргөн дэлгэр тархсан,
дуулах дуртай ардын богино 216 дууг сонгон оруулж, зарим домогт дууны домгийн
утгыг гаргах үүднээс домгийн гол баатруудын дуунаас цөөн бадгийг сонгон авсан
байна. Түүнчлэн ардын зарим дуунуудыг аль ястны дуу болохоор нь ялган тэмдэглэж
өгсөн байна.
85.319(1)
М 692

ЭШФ Т-22905-22906

Монгол ардын уртын дуу / Эмхт. Т.Гун-Аажав; Хян. Л.Хэрлэн.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2019.- 203x.- ISBN: 978-99978-69-70-8.
Тус түүвэр номонд монгол болон өөлд, мянгад, дөрвөд, торгууд, захчин, урианхай,
хотгойд, барга, баяд, үзэмчин, буриад, Дарьганга ба Ханхөхий нутгийн домогт ардын
уртын дууны 160 гаруй бүтээлийг эмхэтгэн дуу бүрийг ноотлон оруулсан төдийгүй бүх
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дууны үг аяыг хаанаас хэнээс авсныг тодорхой тэмдэглэж өгсөн нь хөгжим судлал тэр дундаа дууны
урлагийн судалгаанд үнэ цэнэтэй бүтээл болсныг салбарын судлаачид үнэлэн тэмдэглэсэн байна.
85.319(1)
М 692

ЭШФ Т-22903-22904

Шолтэн, Михаэл. Гинжнээсээ мултарсан Квэнтин Тарантино / Орч. Н.Цэнгэлсайхан.УБ.: Нэпко, 2019.- 235х.- ISBN: 978-9919-500-19-1.
Квентин Жером Тарантино (англ. Quentin Jerome Tarantino) 1963 оны гуравдугаар сарын
27-нд Теннесси мужийн Ноксвилл хотод төрсөн. Тарантино бол орчин үеийн кино
урлагийн гоц төлөөллийн нэг бөгөөд Оскар, Каннын кино наадам, Алтан бөмбөрцөг
зэрэг Холливүүдын хамгийн нэр хүндтэй шагналуудаас гол гол шагналыг хүртсэн
Америкийн кино найруулагч, продюсер, зохиолч, жүжигчин юм. Энэ номонд Квентин Жером
Тарантиногийн найруулсан кино зохиолуудын тухай өгүүлжээ.
85.37(7Амер)
Ш 79

/НХУУТ-4, ГНОФ-3/

ЭШФ Б-29483-29485

ФИЛОСОФИ
Дэлгэрмаа Б., Дэлгэрбаяр Б. XYIII зууны үеийн Европын соѐн гэгээрүүлэгч
философичид / Ред. Г.Лодой, С.Дуламсүрэн.- УБ.: Удам соѐл, 2019.- 166х.- ISBN: 978991921-733-4.
Энэ номонд Английн философич Ф.Бэкон, Т.Гобсс, Францын философич Вольтер,
Ш.Монтескье, Д.Дидро, К.Гельвеций, Даламбер, Ж.Ж.Руссо, Германы философич
А.Баумгартен, И.И.Винкельман, И.Г.Гердер зэрэг 20 гаруй нэрт соѐн гэгээрүүлэгчдийн философи ба
гоо зүйн үзлийн тухай онол сургаалыг багтаасан байна.
87.3(0)
Д 881

/НХУУТ-7, ГНОФ-5/

ЭШФ Б-29471-29473

Рэнд А. Өөрийгөө бодох нь ариун үйлс: Өөрийгөө өргөмжлөх тухай шинэ үзэл бодол
Орч.Т.Ариунсанаа / Ред. П.Цэнгүүн, Б.Болдбаатар.- УБ.: Нэпко, 2019.- 181х.- ISBN:
978-9919-500-10-8.
Энэхүү товхимол нь системтэй судалгаа биш харин өнөөгийн нийгмийн амьдралаас
болоод бидний цохон тодруулбал зүйтэй гэж үзсэн асуудлуудыг хөндөж, объективист
үзлийг өнөөгийн өдөр тутмын асуудлуудтай уялдуулан авч үзсэнээрээ философийн
үзлийг эгэл амьдралтай холбон тайлбарлахыг зорьжээ.
87.7
Р 964
/НХУУТ-5/
ЭШФ Б-29498-29500
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СЭТГЭЛ СУДЛАЛ
Нарантуяа М. Сэтгэц физиологи: Сэтгэл судлалын мэргэжлийн ангийн оюутнуудад
зориулав / Хян. Б.Туяа, Б.Энхцолмон.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Оргилпресс, 2019.- 138х.ISBN: 978-99978-58-94-8
Энэхүү гарын авлага нь сэтгэц физиологийн шинжлэх ухааны зорилго, зорилтууд,
судалгааны арга, онол, үзэл баримтлал, хандлагын талаар анхан шатны мэдлэг олгох
зорилготой ба сэдэл, хэрэгцээ, ухамсар болон үл ухамсарлагдахуй, функционал байдал
зэрэг хүний сэтгэцфизиологийн үндсэн асуудлуудын талаарх олон улсын эх сурвалжуудад өгсөн
мэдээллийг судалж, нэгтгэн дүгнэжээ.
88.3я7
Н 294

/НХУУТ-7, ГНОФ-10/

ЭШФ Т-23017-23019

НОМ ЗҮЙН ЛАВЛАГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА
Халхын голын түүхэн ялалт-80 жил: Санамж өгөх номзүйн бүртгэл / Эмхт.
Б.Цогжаргал, Х.Ундрах, Ж.Ганхөлөг; Ред. Б.Цогжаргал. – УБ.: Соѐмбо принтинг,
2019.- 172х.- ISBN: 978-9919-21-937-6.
Тус номзүйн бүртгэлд Монголын Үндэсний Номын санд хадгалагдаж байгаа Халхын
голын байлдааны тухай бичигдсэн ном, тогтмол хэвлэлийн материалаас гадна
судлаачдын бүтээлд иш татсан ном товхимол, илтгэл, архивын материалыг хамарсан
байна. Мөн цахим орчин дахь холбоос, хөшөө дурсгалуудыг мэдээлэл болгон нэмэлтээр оруулсан
болно.
91.9:63
Х 197

/ЛавФ-1/

ЭШФ Б-29512-29514

АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭРХИ НОМУУД
Hille, Bertil. Ion channels of excitable membranes.- 3rd ed.- Sunderland: Sinauer, 2001.814p.- ill.- (some col.).- 24cm.- ISBN: 0878933212.
This fully revised and expanded third edition of Ion Channels of Excitable Membranes
describes the known channels and their physiological functions, then develops the conceptual
background needed to understand their architecture and molecular mechanisms of operation. It
includes new chapters on calcium signaling, structural biology, and molecular biology and
genomics. Ion Channels of Excitable Membranes begins with the classical biophysical work of Hodgkin and
Huxley, continues with the roles of channels in cellular signaling, then develops the physical and molecular
principles needed for explaining permeation, gating, pharmacological modification, and molecular diversity,
and ends with a discussion of channel evolution.
28.04
H 66
ГФ- 60 20044
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Moyes, Christopher D. Principles of animal physiology / Christopher D. Moyes, Patricia M.
Schulte.- San Francisco: Pearson Benjamin Cummings, 2006.- 734p.- ill. (chiefly col.)- 29
cm.- ISBN: 0805353518.
The book includes the most up-to-date research on animal genetics and genomics, methods and
models, and offers a broad range of vertebrate and invertebrate examples, with a studentfriendly writing style that is consistently clear and engaging. Principles of Animal Physiology
comes with a complete supplements package, including an Instructor's Resource CD-ROM, a Companion
Website for students, and two optional media programs - PhysioEx (TM) laboratory simulations and
InterActive Physiology tutorials - that can be packaged with the text at a discounted price.
28.6
M 78
ГФ- 60 20040
Johnston, Daniel. Foundations of cellular neurophysiology / Daniel Johnston and Samuel
Maio-sin Wu; with illustrations and simulations by Richard Gray.- Cambridge: MIT Press,
1995.- 676p.- ill.- 24cm.- ISBN: 0262100533.
This text for graduate and advanced undergraduate students in neuroscience, physiology,
biophysics, and computational neuroscience provides comprehensive, mathematically
sophisticated descriptions of modern principles of cellular neurophysiology. It is the only
neurophysiology text that gives detailed derivations of equations, worked examples, and
homework problem sets (with complete answers). Developed from notes for the course that the authors have
taught since 1983, Foundations of Cellular Neurophysiology covers cellular neurophysiology (also some
material at the molecular and systems levels) from its physical and mathematical foundations in a way that is
far more rigorous than other commonly used texts in this area.
28.6
J 74
ГФ-60 20043
Synapses / Edit. by W. Maxwell Cowan, Thomas C. Südhof, Charles F. Stevens.- Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 2001.- 767p.- ill. (some col.)- 26cm.Edited by W. Maxwell Cowan, Thomas C. Südhof, and Charles F. Stevens, this volume
provides a comprehensive and authoritative overview of a century of research on synaptic
structure and function culminating in the most recent work. Written by leading experts in the
field, Synapses will be of interest to a broad range of neuroscientists, including those studying
the cellular and molecular mechanisms of synaptic transmission, learning and memory, neuronal plasticity,
neurotransmitters, and synaptic morphology. It will also be an essential reference for students and biomedical
professionals in all areas of neuroscience.
28.66
S 98
ГФ-60 20041
The synaptic organization of the brain / edit. by Gordon M. Shepherd.- 5th ed.- New York:
Oxford University Press, 2004.- 719p.- ill.- 24cm.- ISBN: 0195159551 (alk. paper);
019515956X (pbk. : alk. paper).
In this fifth edition, the results of the mouse and human genome projects are incorporated for
the first time. Molecular biologists interested in functional genomics and proteomics of the
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brain will find answers here to the critical questions: what are the cell and circuit functions of gene products?
Also for the first time, the reader is oriented to supporting neuroscience databases. Among the new advances
covered are 2-photon confocal laser microscopy of dendrites and dendritic spines, biochemical analyses, and
dual patch and multielectrode recordings, applied together with an increasing range of behavioral and genetargeting methods. Leading experts in the best understood brain regions bring together the molecular,
anatomical, functional, and behavioral data in authoritative integrated accounts. The chapters are organized in
the same format, covering the neural elements, synaptic connections, basic circuits, physiology,
neurotransmitters, neuromodulators, membrane properties, dendritic properties, and with a final section on
how the circuits mediate specific behaviors. The uniform framework for each chapter enables the authors to
higlight the principles that are common to all regions, as well as the adaptations unique to each, thus serving
as a model for understanding the neural basis of behavior.
28.66
T 44
ГФ-60 20045
Theory and practice of histological techniques / Edit. by John D. Bancroft, Marilyn Gamble.5th ed.- New York: Churchill Livingstone, 2002.- 796p.- 26cm.- ISBN: 044306435-0.
This edition sees the addition of more color illustrations in the order to enhance the techniques
described in the text. As with the last edition we have had to remove some more of the less
commonly used histological methods, which is unfortunate but a necessity, otherwise the book
would have been impossibly large. Where relevant, we have continued the policy of outlining
the uses of histological techniques in solving specific diagnostic problems.
52.5
T 44

ГФ-60 20047

Illustration about Genghis khan and Mongolia nationality: Англи- хятад хэл дээр.Beijing.- 2005.- 325p.- ISBN: 978-7-204-07934-6.
This historical cultural phenomenon put forward a research project for us, that is, how to
understand and comment the connotation, development and contribution of the essence of the
ethnic cultures represented by Genghis Khan. All-powerful Genghis Khan demonstrated with his
prominent deeds that the essence of the ethnic cultures represented by him also advanced the
progress of history and enriched the Chinese traditional culture. However, for lack of literatures and materials
on research, and for the limination in people's conceptions, the research in this area is far from enough and
adequate. Therefore, the research on Genghis khan is not simply an assessment on a historical figure, but an
in-depth discussion on Chinese multinational history and multicultural structures from a wider scope, a
research project which needs continuous efforts.
63.3(5)
I-54
ГФ- 60 20042
Xiongnu archaeology: Multidisciplinary perspectives of the first steppe empire in Inner Asia / Edit.by.
Ursula Brosseder; Bryan Kristopher Miller.- Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, 2011.- 653p.illustrations (some color), maps.- 30 cm.- (Bonn contributions to Asian archaeology V. 5).- ISBN:
3936490147.
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Like many larger endeavors, this book, too, has its own history. In the beginning, it was the idea
of two younger determined scientists to assemble the leading researchers and heads of
excavations involved in the field of Xiongnu archaeology at a conference in order to exchange
ideas and opinions on this subject. In general, the entire scope of research activities in a single
field usually cannot be circumscribed within one conference alone, and the papers presented at
the conference alone clearly would not suffice for a comprehensive work worthy of publication.
The first documented polity on Inner Asia that may be characterized as "imperial " in nature is the Xiongnu
entity mentioned in Han Chinese texts of the 3rd century BC to 2nd century AD. That Xiongnu studies attract
researchers from diverse fields and from many different nations attests to its rich potential. Scholarly attention
is drawn toward the steppes at this time not only from the ancient accounts of powerful nomad groups bur
also from the ostentatious tombs of steppe elites unearthed in Mongolia and South Siberia within the last
century.
63.4(5)
X 63

ГФ- 60 20046

In-yeong, Jeong. Blazing a trail when the road ends: Shin Yong-ho, entrepreneur and creator
of the world’s first education insurance.- CA.: Seoul Selection publishing, 2018.- 371p.- ISBN:
978-1-62412-108-1.
This book tells the life story of Shin Yong-ho, who founded and built Kyobo Life Insurance,
Kyobo Book Centre, and the Daesan Foundation. Shin contracted a terrible illness in his
childhood, and by the time he had recovered, it was too late to go to school. Despite missing his
chance to receive a formal education, he taught himself through a thousand-day reading project and through
hands-on learning. The endless creativity and ambition evident in Shin’s life teach us the wisdom and courage
that we need in our own.
65
I-57
ГФ- 60 20032
ACC 202: Quantitative methods for accountants.- NY.: Pearson Custom publishing, 2005.263p.: with CD-ROM.- ISBN: 0-536-91251-3.
In book The time value of money, Excel primer, Confidence interval estimation, Simple linear
regression, Graphing and optimization and Introduction to multiple regression.
65.052
A-10

ГФ- 60 20034

Buderi, Charles L. O. The Iran-UAE Gulf islands dispute: A journey through international
law, history and politics / by Charles L.O. Buderi, Luciana T. Ricart.- 905p.- (Queen Mary
studies in international law Vol. 29).- ISBN: 978-90-04-23618-9 (hardback : alk. paper).
Charles Buderi and Luciana Ricart take the reader on a journey through centuries of Gulf history
and evolving principles of international law on territorial disputes to reach conclusions over the
rightful sovereign of three Gulf islands ? Abu Musa and the Tunbs ? claimed by both Iran and
the United Arab Emirates. Drawing on a wide range of scholarly works and archival documents from sources
as diverse as the Dutch East India Company, the Ottoman Empire and the British Government, Buderi and
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Ricart analyze historical events from antiquity up to modern times. Ultimately, the authors reach conclusions
on the ownership of the islands under international law which challenge the positions of both parties.
67.412
B 92
ГФ- 60 20061
Eker, Süer. Çağdaş Türk dili: Araştırma ve inceleme dizisi.- Kızılay, Ankara: Grafiker
Yayınları, 2015.- 478p.- ISBN: 978-975-6355-48-0.
Turkcenin kapsamli bir arastirmasi yapilmis. Kitabin sayfa duzeni ve dizgisi cok guzel. Bol
ornekli, albenisi olan bir kitap. Icinde okuma parcalari ve ATATURK'un kendi el yazisindan
Turk Dili ile ilgili goruslerinin yer aldigi onemli bir calisma. Gayet kullanisli. Aradiginiz
bilgiye kolayca ulasiyorsunuz. Zengin bir bilgi aktarimi var. Kaynakcasi cok genis.
81.2Ту
Е-42
ГФ- 60 20035
Reading great stories / Edit. G.Tserendash, D.Dolgorsuren.- UB.: MUIS press, 2011.- 377p.ISBN: 978-99962-1-208-6.
Dear readers and younger generation. The book contains great words, interesting lessons, and
stories. Through this method, it is possible to improve English language skills.
81.2Eng
R 30
ГФ-60 20050-20059
Guntsetseg D. Differential case marking in Mongolian: Tunguso Sibirica Bd. 39.Wiesbaden: Harrassowitz verlag, 2016.- 204p.- Tunguso Sibirica Bd. 39.
Mongolian is an ordinary DOM (Differential Object Marking) language: the accusative case
does not always occur on direct objects. This book investigates the phenomenon starting from
the research question of how the Mongolian pattern is influenced by factors that crosslinguistically trigger DOM, such as referentiality, animacy, and topicality. Apart from DOM,
Mongolian also exhibits a specific type of Differential Subject marking (DSM), in which the subjects of
embedded clauses (including adverbial clauses) occur with the accusative case. Both observations about
DOM and DSM in Mongolian can be brought together in the generalization that the accusative case in
Mongolian is used to distinguish between two arguments not only within a clause but also across the clause
boundaries.
81.2М
G 95
ГФ-60 20060
The resurgence of ''Buddhist Government'': Tibetan-Mongolian Relations in the Modern World /
Yumiko Ishihama, Makoto Tachibana, Ryosuke Kobayashi, Takehiko Inoue.- Osaka: Union Press, 2019.242х.- ISBN: 978-4-946428-89-0.
The collection of essays compiled in this book examines the interrelation-ships the Tibetan Buddhist world
encompassing Tibet, Mongolia, and Kalmykia, as well as sheds a new light on how they encountered the
modern world during the late 19th to early 20th centuries.
86.35
T 44
ГФ-60 20049
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Weiten, Wayne. Psychology Themes and variations: Briefer version.- 5th ed.- Belmont,
CA, Wadsworth / Thomson Learning, 2002.- 523p.- ISBN: 053459400X (alk. paper);
0534593100 (pbk. : alk. paper).
Wayne Weiten teaches psychology and mentors teaching assistants at the University of
Nevada, Las Vegas. He has received distinguished teaching awards from Division 2 of the
American Psychological Association(APA) and from the College of DuPage, where he
taught until 1991. He is a Fellow of Divisions 1 and 2 of the APA. In 1996–1997, Weiten
served as president of the Society for Teaching Psychology. A trained social psychologist with a very strong
quantitative background, his primary area of research is stress and health psychology. Weiten has also
conducted research on a wide range of topics, including educational measurement, jury decision-making,
attribution theory, stress, and cerebral specialization.
88
W-48
ГФ- 60 20033
ОРОС ХЭЛ ДЭЭРХИ НОМУУД
Кручкин Ю. Русско-монгольско-китайский словарь железнодорожных терминов =
Орос-монгол-хятад хэлний төмөр замын нэр томъѐоны толь бичиг / Ред. Ф. Еремин.УБ.: Соѐмбо принтинг, 2014.- 231с.- ISBN: 978-99962-2-735-6.
39я2
К 84
/БУУТ-3/
ГФ- 15 88797-88798
Грайворонский В.В. Изменения в уровне жизни населения Бурятии (Россия),
Монголии и внутренней Монголии (Китай) в конце XX-начале XXI вв.- УБ.: ИВ
РАН, 2014.- 284с.
В книге дан сравнительный анализ тех больших изменений, которые произошли в
социально-экономическом развитии, уровне и качестве жизни населения Монголии и
отдельных соседных субъектов России (Республика Бурятия) и Китая (Автономный
район Внутренняя Монголия), которые произошли в ходе реформирования однотипной,
социалистической модели развития различными путями и методами (“шоковая терапия” и
“градуалистский подход”) с конца 1970-х и до начала 2010-х гг. Сравнения просведены по таким
основным показателям, как динамика роста ВВП, среднедушевых доходов и расходов населения,
потребления продовольственных и непродовольственных товаров, жилищные условия, проблема
бедности, уровень развития человеческого потенциала и др.
63(0)
Г-75
/ОУХНУС-5, НХУУТ-3/
ГФ- 15 88789, 88793-88794
Кручкин Ю. Монгоloved.- УБ.: Соѐмбо принтинг, 2016.- 231с.
Известный в Монголии монголовед, переводчик Юрий Кручкин - знаток монгольского
языка и уважаемый человек среди журналистов. Автор более 60 книг и словарей,
переводчик-синхронист, редактор переводов на монгольский язык произведений
А.С.Пушкина, С.А.Есенина, В.С.Высоцкого, Гурама Панджикидзе и др. В этом книге
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записки написаны в форме личных воспоминаний и текст расположен в хронологической
последовательности.
63.3(1)
К 847
/НХУУТ-3/
ГФ- 19 3869-3870
Билэгт Л. Проблемы истории Тюрко-Монгольских этносов: Этногенезис
раннемонгольских племен на основе устной истории / Ред. Д.Кыдырали Ш.Бира.Астана: Гылым, 2018,- 206с.- (Ассоциация Алтаистики, тюркологии, монголистики.
Серия №1).- ISBN: 978-601-7793-88-3.
Эта монография, вышедшая из-под пера монгольского ученого, доктора исторических
наук Лувсанвандангийн Билэгта, представляет собой тщательное исследование происхождения,
традиций государственности, повседневного быта, хозяйства и взаимных контактов тюркомонгольских кочевых племен, подкрепленное богатыми ссылками на источники. Книга предназначена
широкому кругу читателей, желающих больше узнать об истории кочевников, магистрантам и
докторантам, специалистам-историкам.
63.5(1)
Б-61
ГФ- 15 88785-88787
Грайворонский В.В. Монголия начале ХХI века Политика, экономика, общество.- М.:
ИВ РАН, 2017.- 350с.- ISBN: 978-5-89282-723-2.
В монографии впервые в российском монголоведении предпринята попытка обобщить и
пронализировать основные тенденции Монголии в начале XXI в. (2000-2015 гг.).
Рассмотрены вопросы эволюции многопартийной политической системы, рыночной
экономики, демографические и социальные оеалии страны. В работе отражены также
проблемы внешней политики Монголии, в частности ее отношения с Россией, Китаем, США и
Японией.
63.3(1)8+66
Г-75
ГФ-15 88788
Шабалов А.С. Этническая принадлежность хунну: По европейским материалам XVIII
- начала XXI веков.- Иркутск: Изд-во ИГТУ, 2011.- 384с.- ISBN: 978-5-85669-120-6.
В книге исследован один из интереснейших и спорных вопросов истории - вопрос об
этнической принадлежности Хунну. Одни ученые утверждают, что это были монголы,
другие – тюрки, третьи - финны, четвертые - славяне. Автор считает, что в какой-то мере
правы все, так как Хунны приняли участие в формировании всех указанных народов и исчезли во
второй половине Ү века, новой эры, вызвав великое переселение народов. Претендовать на то, что
именно они являются потомками хунну, могут многие из ныне живущих народов. Книга рассчитана на
всех, кто интересуется Древней Монголией, Древним Китаем и великим переселением народов.
63.5(5)
Ш 12

ГФ- 15 88790
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Кручкин Ю. Русско-монгольско-китайский словарь терминов экономического
коридора Россия-Монголия-Китай = Орос-монгол-хятад хэлний эдийн засгийн
коридорын нэр томъѐоны толь бичиг / Пер. Ф.Ермина; Ред. Лью Хуй Жүнь,
К.Агиймаа, Б.Аззаяа, А.Еремин.- УБ.: Соѐмбо принтинг, 2018.- 164с.- ISBN: 978-999622-735-6.
65я2+39я2
К 847
/ОУХНУС-5, НХУУТ-3/
ГФ- 15 88795-88796
Даваасүрэн. Б. Пособие по старописьменному монгольскому языку / Ред.
Л.Чулуунбаатар, Ж.Б.Бадагаров, Д.Н.Васильева.- УБ.: Удам соѐл, 2016.- 106с.- ISBN: 97899973-998-7-8.
Желающему изучить иностранный язык и его письменность полезно знать особенности
данного языка, а также представлять в чем он сходится или отличается от его родного
языка. Поэтому, приступая к изучению старописьменного монгольского языка,
желательно иметь представление о морфологической структуре монгольского языка.
81.2M
Д 121
/НХУУТ-5/
ГФ- 15 88791-88792
Абаева Л.Л. Религиозная культура монгольских народов в векторе буддийских
традиций: Монография / Отв.ред. Н.Л.Жуковская.- Улан-Удэ., 2018.- 368с.- ISBN: 9785-905958-09-0.
В книге рассматриваются буддийские категории и символы, органично вошедшие в
этнокультурные религиозные традиции монгольских народов. В работе также
анализируются уникальные потенциальные возможности буддийской теории и практики
взаимодействовать и влиять на традиционные религиозные культуры монгольских этносов,
способность буддизма инкорпорировать локальные и региональные этнические религиозные
традиции, являться и выступать в качестве доминирующей религиозной культуры. Книга
представляет интерес для специалистов по этнологии, религиоведению, культурной антропологии, а
также широкого круга читателей, интересующихся религиозными традициями монгольских народов.
86.35(1)
А 13
ГФ- 15 88801
Денисов Г.В. Деловая Монголия / Глав.ред. Г.В.Денисов.- УБ.: Соѐмбо принтинг, 2015.294с.- ISBN: 9778-99973-77-46-3.
Представить вашему вниманию очередное издание справочника на русском языке о
Монголии, подготовленное авторами-членами Академия Восточной Азии и создателями
вэб-сайта "Монголия сейчас".
92(1)
Д 33
/НХУУТ-3/
ГФ- 15 88799-88800
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