
Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллаганы Өдрүүд 2018-ийн Хөтөлбөр  

(2018 оны 10-р сарын 02-ноос 11-р сарын 23) 

 

Хугацаа Арга хэмжээ Хаана явагдах 

10-р сарын 02  

 

Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллаганы Өдрүүд 2018-ийн нээлтэд 

зориулсан хэвлэлийн бага хурал 

ОХУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ  

Санкт-Петербургийн «Посольство мастерства» хөгжмийн ордны цөөхүүл 

хөгжимчдийн тоглолт   

ОШУСТ  

10-р сарын 5  Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллаганы Өдрүүд-2018-ийн нээлтийн 

ѐслол. Монгол, Оросын урлагийн хамтлагуудын тоглолт  

ОШУСТ 

10-р сарын 5-6 ОХУ-ын спортын мастер, ОХУ-ын уулын авиралтын аварга Сергей Глазуновын 

дурсгалд зориулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн  

Монголын түүхийн үндэсний төв музей 

10-р сарын 2 - 

11-р сарын 9  

Орхон аймагт явагдах Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллаганы Өдрүүд 

(зөвлөлт/оросын их дээд сургууль төгсөгчдийн уулзалт үдэшлэг, “Найздаа бичсэн 

захидал” сайн дурын ажиллагаа, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн ерөнхий 

захиргааны хэлтсийн ажилтнуудын дунд явуулах АСК, орос хэлний багш нарын 

эрдэм шинжилгээний бага хурал, уралдаан, асуулт хариултын тэмцээн) 

Орхон аймаг (зохицуулагчр – ОШУСТ-ийн 

дэргэдэх ОХТ-ийн Технологийн их сургууль 

дахь салбар) 

10-р сарын 5 - 

11-р сарын 5  

Ховд аймагт явагдах Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллаганы Өдрүүд (3-

р сургуульд орос хэлний гүнзгийрүлсэн сургалттай анги нээх,  хэлний уралдаан,  

орос хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх, орос хэлний бүсийн Олимпиад, 

уралдаан, зөвлөлт/оросын их дээд сургууль төгсөгчдийн наадам г.м.) 

Ховд аймаг (ОШУСТ-ийн дэргэдэх ОХТ-

ийн  Ховд аймаг дахь салбар) 

10-р сарын 5  

11-р сарын 23 

Завхан аймагт явагдах Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллаганы Өдрүүд 

(олимпиад, уралдаан, асуулт хариултын тэмцээн г.м.) 

Завхан аймаг ОШУСТ-ийн дэргэдэх ОХТ-

ийн Завхан аймагт дахь салбар  

10-р сарын 1-5  ОШУСТ-ийн дэргэдэх «Кириллица» сургуулийн орос хэлний долоон хоног, 

«Какое гордое призванье-давать другим образование» сэдэвт Багшийн өдөрт 

зориулсан баярын дүн гаргах  

ОШУСТ-ийн Их танхим 

10-р сарын 8-10   «Монгол, Сибирийн 20-21 зууны үеийн дүрслэх урлаг, дизайн, уран барилга: 

үндсэн хандлага, кросс соѐлын хамтын ажиллагаа» сэдэвт Олон улсын эрдэм 

шинжилгээний бага хурал   

ОШУСТ (зохион байгуулагч - 

Красноярскийн Оросын урлагийн академи, 

И.И. Ползуновын нэрэмжит АГТУ, Их Засаг 

их сургуулийн технологи, дизайн, дүрслэх 

урлагийн дээд сургууль, ОШУСТ) 

10-р сарын 8-12  Улаанбаатар хот, Баянхонгор, Дундговь аймгуудад зохиогдох орос хэлний багш 

нарын мэргэжил дээшлүүлэх дамжаа. ОУТНИС (РУДН, Москва хот)-ийн  

тэргүүлэх мэргэжилтнүүд удирдлага дор явагдна 

ОШУСТ, Улаанбаатар хот, Баянхонгор, 

Дундговь аймгууд  
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10-р сарын 12  “Алтан намар” баяр (гар урлал, зураг, орос хэл дээр бичсэн зохион бичлэг)  ОШУСТ, «Кириллица» сургууль 

10-р сарын 13-14  Баянхонгор аймагт явагдах Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллаганы 

Өдрүүд (орос хэлний бүсийн Олимпиад, уралдаан, зөвлөлт/оросын их дээд 

сургууль төгсөгчдийн наадам, зургийн үзэсгэлэн, “Орос матрѐшка” уралдаан, 

орчуулагчдын уралдаан г.м.)  

Баянхонгор аймаг, Өвөрхангай, Архангай, 

Говь-Алтай аймгуудын төлөөлөгчид 

оролцоно   

10-р сарын 13  Өвөрхангай аймгийг түшиглэн ОШУСТ-ийн дэргэдэх Орос хэлний төвийн 

салбарыг нээх тухай Гэрээнд гарын үсэг зурах ѐслол 

Баянхонгор аймаг,  орос хэл, оросын соѐлын 

баярын хүрээнд 

10-р сарын 13  Оросын эх орон нэгтнүүдийн хүүхдүүдэд зориулсан Н.Н.Носовын ойг 

тохиолдуулан зохиогдох хөгжим утга зохиолын үдэшлэг  

ОШУСТ, ОЭОНБЗЗ, «Русский мир» Сан 

10-р сарын 14 “Собибор” кино үзэх,сэдэвчилсэн үзэглэн гаргах ОШУСТ 

10-р сарын 15-19  МБИС-д зохиогдох Орос хэлний долоо хоног (уран уншигч, орос дууны болон 

шилдэг орчуулгын уралдаан г.м.) 

МБИС  

10-р сарын 19  «А.С. Пушкиныг олон хэлээр уншиж байна бид» сэдэвт уран уншигчдын IV 

уралдаан  

ОШУСТ, Улаанбаатар хотын орос, монгол 

сургууль, ОШУСТ-ийын дэргэдэх ОХТ-ийн 

салбарууд 

10-р сарын 20  Оросын боловсролын стандартаар ажиллаж байгаа сургуулиудын төгсөх ангийн 

сурагчдын дунд явуулах орос хэлний  VIII олимпиад  

Г.В. Плехановын нэрэмжит ОЭЗИС-ийн 

салбар 

10-р сарын 22  Санкт-Петербургийн Рерихийн музей хүрээлэнгийн «Рерихүүдийн замаар» 

сэдэвт үзэсглэнгийн нээлт 

ОШУСТ, Улаанбаатар дахь Рерихийн гэр 

музей 

10-р сарын 17  Халхын-голын Ялалтын 80 жилийн ойг тохиолдулан монгол сургуулиудын дунд 

зарласан Түүхийг хэн сайн мэдэх вэ? асуулт хариултын уралдаан   

ОШУСТ, ННМЭ 

10-р сарын 25  

 

Улаанбаатар хотын дунд сургуулиудын бага ангийн сурагчдын дунд явуулах 

«Алтан намар» зургийн уралдаан  

ОШУСТ, ННМЭ  

Оросын байгал, Алтай, Алс Дорнод, Камчаткийн зэрлэг амьтадын тухай «Wild 

Edens» киноны анхны гаралт 
ОШУСТ, РОСАТОМ 

10-р сарын  Москвагийн урлагийн эрдмийн театрын 120 жилийн ойд зориулсан номын 

сангийн самбар  

ОШУСТ-ийн номын сан  

10-р сарын 26-28  Сүхбаатар аймагт явагдах Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны 

Өдрүүд (орос хэлний бүсийн Олимпиад, оросчуудын дунд явуулах уралдаан, 

зөвлөлт/оросын их дээд сургууль төгсөгчдийн наадам, зургийн үзэсгэлэн, уран 

уншигч, орос дууны уралдаан г.м.) 

Сүхбаатар аймаг (Баруун-Урт), Хэнтий, 

Дорнод, Дорноговь аймгуудын төлөөлөгчид 

оролцоно   
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10-р сарын 26 Улаанбаатар төмөр замын цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн дунд зохиогдох Орос дууг 

хэн сайн дуулах вэ?, Уран уншигчдын  уралдаан 

УБТЗ, УБТЗ-ын соѐлын ордон 

10-р сарын 31  Монголын 21 аймаг, Улаанбаатар хотын сургуулиудын төгсөх ангийн сурагчдын 

дунд  явуулсан мэтгэлцээний уралдааны Финалын үе шат   

ОШУСТ (зохион байгуулагч-Монголын 

мэтгэлцээний нэгдсэн танхим,  ОШУСТ) 

11-р сарын 1  И.С. Тургеневын «Муму», «Бежин луг» зохиолоор хийх утга зохиолын уншлага  ОШУСТ, «Кириллица» сургууль 

11-р сарын 2  И.С. Тургеневын «Муму» зохиолоор хийсэн хүүхэлдэйн кино. ОШУСТ-ийн номын сан, «Кириллица» 

сургууль  

11-р сарын 2-4  Ховд аймагт явагдах Орос-Монголын найрамдал, хамтын ажиллаганы Өдрүүд  

ском аймаке (орос хэлний бүсийн Олимпиад, оросчуудын дунд явуулах уралдаан, 

зөвлөлт/оросын их дээд сургууль төгсөгчдийн наадам, зургийн үзэсгэлэн, уран 

уншигч, орос дууны уралдаан г.м.)  

Ховд аймаг, Увс, Баян-Өлгий, Завхан 

аймгуудын төлөөлөгчид оролцоно   

11-р сарын 5 “Хил хязгааргүй орос хэл” марафон. Орос сургуулиуд оролцоно  ОШУСТ-ийн дэргэдэх ОХТ-ийн 28-р  

сургуульд ажиллаж байгаа салбар 

11-р сарын 6  Оросын төрийн зүтгэлтэн А.Д. Меньшиковын 345 жилийн ойд зориулсан номын 

сангийн самбар. 

ОШУСТ-ийн номын сан  

11-р сарын 7  Багануур дүүрэгт ОШУСТ-ийн дэргэдэх Орос хэлний төвийн салбарыг нээх 

тухай Гэрээнд гарын үсэг зурах ѐслол, Янжиндулам багшийн гэгээн дурсгалд 

зориулсан орос хэлний Олимпиад  

Багануур дүүрэг, «Гүн галуутай» цогцолбор 

сургууль 

11-р сарын 8   «Здесь жил Иван Тургенев» баримтат кино үзэх ОШУСТ-ийн номын сан, «Кириллица» 

сургууль  

11-р сарын 9  

 

Уран уншигчдын тэмцээн, Оросын зохиолч, яруу найрагч, драмын зохиолч И.С. 

Тургеневын мэндэлсний 200 жилийн ойд зориулсан номын үзэсгэлэн 

ОШУСТ, ОЭОНБЗЗ, «Русский мир» Сан 

Улаанбаатар зарласан Орос хэлний жилд зориулсан  ОШУСТ-ийн дэргэдэх ОХТ-

ийн «Эрдмийн Ундраа» сургууль дахь салбарт явуулах Орос хэлний наадам,  

орос сургуулиуд оролцоно  

 «Эрдмийн Ундраа» сургууль 

Төгсөгчдийн Нэгдсэн өдрийг тохиолдуулан хийх ННМЭ-ийн «Близкая к сердцу 

Россия» номын танилцуулга. Монголын холбоодын удирдагчдийн дугуй 

ширээний уулзалт  

ОШУСТ, ННМЭ 

11-р сарын 10  Ард түмний нэгдлийн Өдөрт зориулсан «Калейдоскоп дружбы» Наадам,  ОШУСТ, ОЭОНБЗЗ, «Русский мир» Сан  

11-р сарын 7-13  Монгол Улсад зохиогдох оросын киноны «Русский ренессанс»  наадам (зохион 

байгуулагч–Орос Улсын Соѐлын яамны Наадмын хороо) 

Улаанбаатар дахь ОШУСТ, Дархан, Эрдэнэт 

11-р сарын 14  АСК –орос-монголын залуучуудын цом  ОШУСТ (зохион байгуулагч-ОШУСТ, 
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ОЭКСОРС, монгольские вузы) 

11-р сарын 15 Цагаан таягтны Өдөрт зориулсан ОШУСТ-ийн дэргэдэх ОХТ-ийн Улаанбаатар 

дахь сургуулиудад ажиллаж буй салбаруудын сайн үйлсийн тоглолт 

ОШУСТ 

11-р сарын 15 Дархан хотын монгол-оросын найрамдлын цэцэрлэгт хүрээлэнд “Сансрын 

нисэгч” хөшөөний нээлтийн ѐслолын ажиллагаа 

Дархан, УБТЗ 

11-р сарын 16-18  Дархан-Уул аймагт явагдах Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллаганы 

Өдрүүд (орос хэлний бүсийн Олимпиад, уралдаан, зөвлөлт/оросын их дээд 

сургууль төгсөгчдийн наадам, зургийн үзэсгэлэн, уран уншигч, орос дууны 

уралдаан г.м.)  

Дархан-Уул аймаг (Дархан) Сэлэнгэ, Орхон, 

Булган, Хөвсгөл, Төв аймгуудын төлөөлөгч 

нар оролцоно) 

11-р сарын 17  ОШУСТ-ийн дэргэдэх Орос хэлний төвийн салбарыг Дархан-Уул аймгийн 

«Монгол-Оюу» сургууль дээр нээх ѐслол   

 Дархан 

11-р сарын 17  Зөвлөлтийн зохиолч В.Ю. Драгунский, Н.Н.Носов нарын зохиолоор хийх 

“Хөгжилтэй хүүрнэл зохиолчид” сэдэвт утга зохиолын уулзалт. 

ОШУСТ-ийн номын сан, «Кириллица» 

сургууль  

11-р сарын 17-18  Монголын ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын дунд явуулах «РЦНК-

Open 2018»  шатрын тэмцээн  

ОШУСТ 

11-р сарын 20  «Орос, зөвлөлтийн багш, мэргэжилтнүүдийн орчин үеийн Монголын хөгжмийн 

урлагийн хөгжилд оруулсан хувь нэмэр» эрдэм шинжилгээний бага хурал 

Монгол Улсын Консерватори (хамтран 

зохион байгуулагч-Монголын энх тайван 

найрамдлын байгууллага, «Монгол-Орос» 

найрамдлын нийгэмлэг, Орос Улсаас 

Монгол Улсад суугаа ЭСЯ, ОШУСТ)  

11-р сарын 21 “Чамаар амьдарч байгаа шүү орос хэл минь” хөгжим утга зохиолын үдэшлэг ОШУСТ, зохион байгуулагч- ОШУСТ-ийн 

дэргэдэх ОХТ-ийн Улаанбаатар дахь 

сургуулиудад ажиллаж буй салбарууд 

11-р сарын 20-22  "АЗИЙН ХААЛГА" ОЛОН УЛСЫН XXVIII ҮЗЭСГЭЛЭН ОШУСТ (зохион байгуулагч - "Бизнес 

Контакт", Монгол Улсад суугаа Орос Улсын 

Худалдааны төлөөлөгчийн газар, Монголын 

Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн 

Танхим, ОШУСТ) 

11-р сарын 23   «Найрамдлын Өдрүүд-2018»-ийн хаалтын ажиллагаа (Өдрүүдийн дүнг ѐслол 

төгөлдөр гаргах, орос, монголын урлагийн мастеруудын хамтарсан тоглолт, 

шагнал гардуулах) 

Улаанбаатар хот 

 


