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өргөдөл гаргагчдад зориулсан мэдээлэл

Эрхэм хүндэт өргөдөл гаргагчид! 
Баялаг түүх, уламжлалтай 
Оросын хамгийн том их 
сургуулиудын нэг болох Иван 
Ползуновын нэрэмжит Алтай 
техникийн их сургуулийн нэрийн 
өмнөөс мэндчилж байна.

Манай их сургууль 1942 онд нээгдсэн.Үйл 
ажиллагаагаа явуулахад манай их сургууль 
техникийн их сургуулийн уламжлал, заах, 
судалгааны ажлын шинэ хандлагыг чандлан 
сахидаг.Тус их сургууль нь орчин үеийн стандартад 
суурилсан олон түвшний боловсролын тогтолцоог 
амжилттай хэрэгжүүлж бакалавр магистр судлалын 
чиглэлийг жил бүр хөдөлмөрийн зах зээл дээр 
эрэлттэй байгаа боловсролын шинэ хөтөлбөрүүдээр 
дүүргэж байна. Ихэнх ажил олгогчдын хувьд 
Алтай улсын техникийн их сургуулийн диплом нь 
мэргэжилтнийг ажилд авахдаа ноцтой маргаан 
үүсгэдэг тул энэ нь Алтайн улсын техникийн их 
сургуулийн боловсролын чанарын хамгийн сайн 
баталгаа юм. 

Эрхэм хүндэт өргөдөл гаргагчид! Та нарын 
ихэнх нь энэ товхимолыг санамсаргүй байдлаар 

хадгалдаггүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Та Орост 
онц боловсрол эзэмших боломжийг авч үзэж байгаа 
нь лавтай. Манай их сургуулийн оюутан байх 
байхгүй нь таны хүсэл, тэсвэр хатуужил, сургалтын 
түвшингээс хамаарна. Анхны мэргэжлийн алхамыг 
бидэнтэй хамт хийж, ойрын ирээдүйд нэр хүндтэй 
их сургуулийн диплом авч, ангийн мэргэжилтэн, 
өөрийн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн болохыг 
хүсч байна уу! Амжилт хүсье, манай их сургуульд 
уулзацгаая! м нь мэргэжилтнийг ажилд авахдаа 
ноцтой маргаан үүсгэдэг тул энэ нь Алтай улсын 
техникийн. 

AltSTU-ийн ректор 
Андрей Марков
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Их сургуулийн тухай
Алтай улсын техникийн их сургууль (АлтГТУ) нь 1942 онд байгуулагдсан. 

Энэ бол 67 чиглэлээр бакалавр (4 жил), магистр (2 жил), магистрант, 
докторант (3 жил) бэлтгэдэг Оросын тэргүүлэх их, дээд сургуулийн нэг 
юм.

Алтай улсын техникийн их сургууль нь Франц, Итали, Хятад, Монгол, 
Вьетнам, Казахстан, Киргизстан болон бусад улсын их дээд сургуулиудтай 
эрдэм шинжилгээ, боловсролын солилцоо, хамтарсан боловсролын 
хөтөлбөрүүд дээр хамтран ажилладаг. Алтайн улсын техникийн их 
сургуулийн оюутан, аспирантууд жил бүр техник, хүмүүнлэгийн ухааны 
чиглэлээр олон улсын олимпиадын ялагч болдог. Их сургуульд 20 мянга 
гаруй оюутан суралцдаг бөгөөд тэдний 900 гаруй нь гадаадын иргэд юм. 
Багшлах ажилтнууд - 73 ScD., 380 PhD. байдаг.

Алтай улсын 
техникийн их сургууль 
нь Оросын шилдэг  
100 их сургуулийн 
тоонд багтдаг
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АltSTU in ratings
Үнэлгээний нэр Байршил Үнэлгээний 

хугацаа
QS их сургуулийн 
зэрэглэл: Зүүн Европ ба 
Төв Ази 251−300 Ёсөн сар  

2019

Вэбометр Улс орны 
зэрэглэл: 
Дэлхийн 

чансааны 128: 
4758 зэрэглэл

Ёсөн сар  
2019

Инженер, технологи, 
техникийн шинжлэх 
ухаан” чиглэлээр их, 
дээд сургуулийн үнэлгээ

13 2018 Он

Потанин буяны сангийн 
дагуу дээд боловсролын 
байгууллагуудын 
үнэлгээ 20 2017−2018 

Он

RAEX, 2018 “Техникийн, 
байгалийн ухаан ба 
нарийн шинжлэх ухаан” 
нэгдсэн чиглэлээр их, 
дээд 34 2018 Он

Үнэлгээний нэр Байршил Үнэлгээний 
хугацаа

Үндэсний Интерфакс Их 
Сургуулийн зэрэглэл

160−161 2019 Он

UI GreenMetric 
Дэлхийн 
их сургуулийн 
зэрэглэл  

Улс орны 
зэрэг: 

Дэлхийн 
чансааны 27: 

542

2018 Он

Эрдмийн 
Эрэмбэлэх 
Их сургуулиуд - 
Европын 
Стандарт ARES-2019

BB+ (74) 2019 Он

Мэдээллийн 
технологийн салбарт 
ажилладаг төгсөгчдийн 
цалингийн түвшингээр 
Оросын техникийн дээд 
сургуулиудын үнэлгээ 
(SuperJob)

19 2019 Он

RUSSOFT: Программ 
хангамжийн салбарын 
Оросын их, дээд 
сургуулийн үнэлгээ 42−51 2017 Он

Сургуулийн 
боловсролын үнэлгээи

55 2018 Он
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Орон байр, хоол 
хүнс, аюулгүй байдал                                 

Алтай улсын техникийн их 
сургууль нь гадаад оюутнуудад 
тохь тухтай амьдрах нөхцлийг 
бүрдүүлж өгдөг. Бүх гадаад 
оюутнууд нэг өрөөнд 2-3 хүн 
амьдардаг. Өрөөнүүдэд нь танд 
хэрэгтэй бүх зүйлээр хангагдсан 
болно: ор, ширээ, сандал, хувцасны 
шүүгээ, тавиур, орны дэргэдэх 
ширээ, хөргөгч, бичил долгион, ус 
буцалгагч, телевизор. Давхар бүр 
гал тогоо, амралтын өрөөтэй.

Дотуур байранд амьдрах төлбөр:

l 1 жил 423 $ (27 250 рубль) - сайжруулсан хэлбэрийн байр; 
l 1 жилд 153 доллар (9,890 рубль) - энгийн байр.
Гадаад оюутнууд Орос оюутнуудтай нэг дотуур байранд 

амьдардаг. Энэ нь хичээлээс гадуур ярианы орос хэл дээр дадлага 
хийх боломжийг олгодог тул маш хэрэгтэй юм. Боловсролын 
барилга, дотуур байраны аюулгүй байдлыг чандлан сахидаг. Дотуур 
байрны ойролцоо хүнсний болон тоног төхөөрөмжийн дэлгүүрүүд, 
эмийн сан, оюутны хоолны газар, орос, мусульман, европ хоол 
санал болгодог олон кафе байдаг.



6

өргөдөл гаргагчдад зориулсан мэдээлэл

Их сургуулийн өмнөх 
гадаад оюутнуудад 
зориулсан бэлтгэл

Орос хэлийг зохих түвшинд мэдээгүй хүмүүс 
өргөдөл өгөхдөө орос хэл дээр эрчимтэй сургалтанд 
хамрагдах боломжтой (1-1.5 жил сурах). 

Түвшин A1-A2-B1 
Оюутнууд АлтГТУ эсвэл Оросын өөр нэг их 

сургуулийн аль ч факультетэд үргэлжлүүлэн 
суралцахын тулд уг хөтөлбөрийг эзэмшдэг. 
Өөрийн ирээдүйн мэргэжилийн чиглэлээр орос 
хэл,  бусад хичээлүүдийг судалдаг. Үүнд техникийн 
(математик, физик, мэдээлэл зүй), эмнэлгийн болон 
биологийн ( хими, биологи); хүмүүнлэгийн (уран 
зохиол, бүс нутгийн судлал, түүх); эдийн засгийн 
(математик, эдийн засаг, мэдээлэл зүй, нийгмийн 
судалгаа) чиглээлүүд юм. Хичээл 9-р сард эхэлнэ, 
6-р сарын 25 хүртэл, орос хэлний болон мэргэшсэн 
хичээлүүдийн шалгалтаар дуусна. Сургалт 
дууссаны дараа төгсөгчид их сургуулийн өмнөх 
бэлтгэлийн гэрчилгээ авна.

Их сургуулийн өмнөх бэлтгэлийг амжилттай 
дүүргэсэн гадаад оюутнууд элсэлтийн шалгалтыг 
АлтГТУ-н факультетэд өгөх эсвэл “Орос хэл ба 
орчуулгын үйл ажиллагааны үндэс” (1-2 жилийн 
сургалт) В2-С1 түвшин хөтөлбөрт орос хэлийг 
үргэлжлүүлэн сурч болно. 

Хөтөлбөрийг эзэмшсэний дараа та бизнесийн 
янз бүрийн чиглэлээр, төрийн байгууллагууд, 
хувийн хэл шинжлэлийн төвүүд, үйлчилгээ, аялал 
жуулчлалын чиглэлээр орчуулагчаар амжилттай 
ажиллаж болно. Оюутнууд орос хэлний дүрэм, 
бүс нутгийн судлал, бизнесийн хэл, стилистик, 
орчуулгын үндсийг судалдаг. Тэд орос хэл дээр 
амаар ярихдаа маш их дадлага хийдэг. Тэд нь 
зөвхөн багш нартай төдийгүй хичээлд уригдсан орос 
хэлтэй хүмүүстэй харьцдаг. Хичээлүүд 9-р сарын 
1-ээс эхэлж 7-р сар хүртэл үргэлжилнэ. Сургалтын 
төгсөөд төгсөгчид үргэлжлүүлэн суралцах эрхийн 
гэрчилгээ авна.
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Олон улсын оюутнууд эрүүл 
мэндийн даатгалаа өөрөө 
худалдаж авдаг. Даатгалын 
өртөг нь жилд 45-70 доллар 
(3000-5000 рубль) байдаг. 
Эмчилгээ хийлгэх, эмнэлэгт 
хэвтэх бүх хугацааг даатгалын 
компани төлдөг. Кампус 
дээр өвчний эхний шинж 
тэмдгээр явж болох эмнэлгүүд 
байдаг. Мэргэшсэн эмнэлгийн 
тусламжийг энд үргэлж үзүүлэх 
бөгөөд өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх болно.

Эмнэлгийн үйлчилгээ, даатгал

Алтай улсын техникийн  
их сургуулийн барилга

Алтай хотын техникийн их сургуулийн кампус, сургуулийн  
барилга нь хотын төвд байрладаг. Бүх боловсролын барилгууд 
дулаан шилжилтээр холбогдсон байдаг. Гадаад оюутнууд 
орчин үеийн тавилга, компьютерийн өрөө, мультимедиа 
тоног төхөөрөмж, хэлний лаборатори, хурлын танхимаар 
тоноглогдсон шинэ байранд их сургуулийн өмнөх бэлтгэлд 
хамрагдаж байна.
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Спорт
Их сургуулийн 

оюутнуудын хөнгөн 
атлетикийн спортын заалд, 
бассейнд олон төрөл 
бүрийн спортоор хичээллэх 
боломжтой. Тус их сургууль 
нь спортын 20 гаруй 
хэсэгтэй: хүндийн өргөлт, 
грек-ромын бөх, усан 
сэлэлт, гар бөмбөг, сагсан 
бөмбөг, хоккей гэх мэт. Усан 
бассейнд 25 метр урттай 6 
зам байдаг. Ажлын өдрүүдэд 
нь бассейнд оюутнуудад 
зориулсан хичээлүүд 
явагддаг харин орой болон 
амралтын өдрүүдэд бүгд 
сэлэх боломжтой.

Соёлын амьдрал
АлтГТУ-гийн оюутнууд зөвхөн их дээд сургуулийн болон хот 

хоорондын үйл ажиллагаанд оролцох төдийгүй үндэсний болон олон 
улсын түвшинд их сургуулийг төлөөлдөг.Оюутан бүр AлтГТУ бүтээлийн 
төвийн том, найрсаг хамт олон болох боломжтой. Уран бүтээлч оюутан 
бүр бүжиг, дуу хоолой, театр, хөгжим гэх мэт олон чиглэлээр өөрийгөө 
нээж, хөгжүүлж чаддаг.
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Барнаул хот
Одоогийн байдлаар Барнаул хот бол 

тээврийн томоохон төв, Сибирийн аж 
үйлдвэр, соёл, эмчилгээ, боловсролын төв 
юм. Барнаул хот бол оюутны хот. Олон 
улсын их сургуультай: И.И Ползуновын 
нэрэмжит Алтай улсын техникийн их 
сургууль, Алтай улсын их сургууль, Алтайн 
улсын анагаах ухааны их сургууль, Алтайн 
улсын сурган хүмүүжүүлэх их сургууль, 
Алтайн улсын аж ахуйн их сургууль, 
Алтайн улсын соёлын дээд сургууль, ОХУ-
ын Дотоод хэргийн яамны Барнаулын 
Хуулийн дээд сургууль, мөн тус улсын 
бусад хотуудын их, дээд сургуулийн 
салбар, төлөөлөгчийн газрууд байна. 
Хотын хүн ам 850,000 гаруй хүн амтай.

И.И Ползуновын нэрэмжит Алтай 
улсын техникийн их сургууль хотын 
төвд байрладаг. Ойролцоох амралтын 
хүрээлэн, голын эрэг, зочид буудал, 
худалдааны төвүүд байдаг. Мөн ойролцоо 
дэлхийн янз бүрийн хоолны кафе, 1 хүний 
өдрийн хоолны дундаж дүн нь 150-200 
рубль байдаг. Та AлтГТУ  руу нийтийн 
тээврийн аль ч хэлбэрээр их сургуульд 
очих боломжтой (нийтийн тээврээр хотод 
зорчих зардал нь 25 рубль; такси - 150-200 
рубль). Тус их сургууль нь Барнаулын нисэх 
онгоцны буудлаас, мөн Толмачево хотын 
нисэх онгоцны буудлаас (Новосибирск) 
ирсэн олон улсын оюутнуудад үнэ 
төлбөргүй явуулын үйлчилгээ үзүүлдэг. 
Барнаул хотод хэд хэдэн үүрэн холбооны 
операторыг төлөөлдөг: MTS, Beeline, Теле-
2, Мегафон гэх мэт. Холболтын өртөг нь 
100 рубль байдаг.

Average prices for food and services in Barnaul
Тээвэр

Автобус 24 рубль
Трамвай 23 рубль
Хот дотор такси 100-250 рубль

Үзвэр үйлчилгээ
Кино 100-320 рубль
Театр 200 рубль
Музей 0-100 рубль
Шөнийн цэнгээний 
газар

100-300 рубль

Усан бассейн  
(1 цагийн турш)

200 рубль

Үйлчилгээ
Үс засах 150-300 рубль
Хуурай цэвэрлэгээ 300 rub
1 өрөө байр 
түрээслүүлнэ

8000-14000 рубль  
сар бүр

Хоол хүнс
AltSTU цайны газрын өдрийн хоол

Шөл 30-60 рубль
Үндсэн сургалт 50-100 рубль
Кафед бизнесийн 
үдийн хоол

150-250 рубль

Кафед үдийн хоол  
(1 хүнд)

300-500 рубль
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Алтайн хязгаар - байгалийн болон аялал жуулчлалын өвөрмөц нутаг
Алтайн нутаг нь Хятад, 

Монголоос холгүй Баруун 
Сибирийн зүүн өмнөд хэсэгт 
оршдог. Алтай нутаг бол 
жинхэнэ байгалийн баялаг юм. 
Алтай нутаг нь жилийн турш 
жуулчдыг өөртөө татдаг. Бүс 
нутгийн гол амралтын газар нь 
Белокуриха юм. Энд янз бүрийн 
аргаар зөгийн бал бэлтгэж, 
өвс, эмийн шавар болон бусад 
байгалийн гаралтай түүхий 
эдийг эмчилгээнд хэрэглэдэг.

Явган аялал бол Алтайн 
нутагт маш алдартай аялал 
жуулчлалын төрөл юм. Энэ 
нь тал нутаг, тайга, уулын 
нуруугаар аялж орон нутгийн 
байгальтай танилцах, түүний 
олон талт байдлыг харах 
боломжийг олгоно. Ийм 
явган аялал хийхэд хамгийн 
тохиромжтой цаг нь 6-р сараас 
8-р сар хүртэлх хугацаа гэж 
тооцогддог. Морин аялал 
жуулчлалыг бие даасан 
аяллын хувилбар болгон санал 
болгодог. 3-аас 15 хоногийн 
хооронд янз бүрийн аялал 
хийхийг санал болгож байна. 
Морьтой аялахдаа тухайн 
нутгийн өвөрмөц, тусгай газар 
нутгийг харах боломжтой 
байдаг.Алтайн нутагт маш олон 
уулын голууд байдаг бөгөөд 
зүгээр л аялах хэрэгтэй!

Алтайн хязгаарын амралтын 
газруудын цанын улирал 12-р 
сараас эхэлж 3-р сарын эцэс 
хүртэл үргэлжилнэ. Цасан 
бүрхүүлийн дундаж хэмжээ 
1 метр байна. Бага зэргийн 
уур амьсгал нь гипотерми 
хэлбэрээр тааламжгүй үр 
дагаваргүйгээр агаарт удаан 
хугацаагаар оршин тогтноход 
хувь нэмэр оруулдаг. Өвлийн 
идэвхитэй амралтыг энд цанын 
баазууд дээр өнгөрүүлж болно: 
Белокуриха, Манжерок нуур, 
Ая тосгоны ойролцоох Веселая 
уул, Ану Катун.
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“Инноваци” сургалтын чиглэл
«Инновацийн төслийн менежментийн» 
танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Техникийн салбарт шинэлэг 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах.

Хэнээр ажиллах вэ? Дизайн инженер, 
процессын инженер, инновацийн менежментийн 
мэргэжилтэн. 

Хаана ажиллах вэ? Шинэлэг үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг төрөл бүрийн аж ахуйн нэгжүүд 
өөрсдийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг.

“Материал судлал ба материалын 
технологи” бэлтгэх чиглэл
“Нийлмэл материал”танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Орчин үеийн 
нийлмэл материал, тэдгээрийн үүсэх явц, 
хэлбэр ба бүтэц- Ах дүү; хүлээн авах, 

Тусгай технологийн факультет «Инноваци» 

боловсруулах, ашиглах үе шатанд хувиргалт. 
Хэнээр ажиллах вэ? Нийлмэл материал, 

материал судлалын чиглэлээр судалгаа 
шинжилгээний инженер. 

Хаана ажиллах вэ? Нийлмэл материалыг 
ашигладаг аж ахуйн нэгжүүдэд: сансрын, 
автомашины, электроникийн, барилгын, био-эм, 
э р ч и м хүч.

“Техникийн физик” бэлтгэх 
чиглэл  

“Физик ба химийн материалын 
шинжлэх ухаан”танилцуулга
 Тэд юу заадаг вэ? Материалын 
хэрэглээг бууруулж, орчин үеийн 
технологийн найдвартай байдлыг 

нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог шинэ 
үеийн материалыг боловсруулах, урьдчилан 
таамаглах, шинэлэг байдлаар хэрэгжүүлэх, 
ашиглах хоч нэр.

Алтайн Улсын Техникийн Их Сургууль нь 
гадаадын иргэдийг факультетэд урьж 
байна.

l Барилга инженерийн факультет 
l Эрчим хүчний факультет 
l Мэдээллийн технологийн факультет
l Биотехнологийн Хүнс, химийн 

инженерийн хүрээлэн
l Архитектур, дизайны хүрээлэн

Боловсрол ба мэргэжил
l Эрчим хүч, автомашины тээврийн 

факультет 
l Эдийн засаг, менежментийн хүрээлэн 
l Цаашдын мэргэжил дээшлүүлэх болон 

олон нийтийн боловсролын хүрээлэн 
l Гадаад оюутнуудын их сургуулийн өмнөх 

бэлтгэл
Сургалтын өртөг нь 93,500 рублиэс 137500 

рубль хүртэл



12

өргөдөл гаргагчдад зориулсан мэдээлэл

 Хэнээр ажиллах вэ? Хэмжилзүйн инженер. 
Технологийн инженер. Материал судлалын чиглэлээр 
судалгаа шинжилгээний инженер. Лабораторийн 
туслах химич. Лабораторийн туслах физикч. 

Хаана ажиллах вэ? Инженерийн аж ахуй, 
материал судлалын лаборатори, судалгааны 
лаборатори. 
“Инженерийн үйлдвэрлэлийн дизайн, 
технологийн дэмжлэг” бэлтгэх чиглэл
“Инженерийн технологи”танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Байгалийн ухаан ба 
инженерийн чиглэлээр мэргэшсэн, орчин үеийн 
CAD, CAM системүүд, тоон удирдлагатай машин, 
3D принтер, лазер тоног төхөөрөмжтэй ажиллах.

Хэнээр ажиллах вэ? Тоон удирдлагатай 
машинуудын дизайнер, процессын инженер, 
программист. 

Хаана ажиллах вэ? Улс орны батлан хамгаалах 
чадварыг хангадаг машин үйлдвэрлэлийн салбар 
бол бусад бүх аж үйлдвэрийн цогцолборыг тоног 
төхөөрөмжөөр хангадаг салбар юм.
“Инженеринг” сургалтын чиглэл 
“Гагнуурын үйлдвэрлэлийн тоног 
төхөөрөмж, технологи” танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Тухайн салбарт 
үйлдвэрлэлийн болон технологийн болон зураг 

төслийн үйл ажиллагаа Технологийн процесс, 
математик, физик, компьютерийн загварчлал, 
механикжуулалт ба автоматжуулалтын хэрэгсэл, 
хяналтын аргуудыг ашиглан орчин үеийн аргыг 
ашиглан гагнуурын үйлдвэрлэл.

 Хэнээр ажиллах вэ? Гагнуурын мэргэжилтэн. 
Машин үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн 
механикжуулалт ба автоматжуулалтын 
технологийн тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн 
мэргэжилтэн. Зохицуулалт, техникийн баримт 
бичиг, стандартчилал, гэрчилгээжүүлэх 
тогтолцооны чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн.

 Хаана ажиллах вэ? Машин үйлдвэрлэлтэй 
холбоотой аж ахуйн нэгжүүдэд. 
“Цутгах машин ба технологи” бэлтгэх 
чиглэл 

Тэд юу заадаг вэ? Механик инженерийн 
хэрэгцээнд зориулж цутгамал бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх технологи, үнэт эдлэл, урлагийн 
цутгамал чиглэлээр сургалт явуулах. 

Хэнээр ажиллах вэ? Нүхний мэргэжилтэн. 
Машин үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн 
механикжуулалт ба автоматжуулалтын технологийн 
тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн мэргэжилтэн. 

Хаана ажиллах вэ? Машин үйлдвэрлэлийн аж 
ахуйн нэгжүүд. 
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“Технологийн машин, тоног төхөөрөмж” 
бэлтгэх чиглэл
“Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин, тоног 
төхөөрөмж”танилцуулга

 Тэд юу заадаг вэ? Хүнсний үйлдвэрлэлийн аж 
ахуйн нэгжид ашигладаг янз бүрийн технологийн 
тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл, ашиглалт. 

Хэнээр ажиллах вэ? Жижиг цехээс эхлээд том 
холдинг хүртэлх бүх төрлийн хүнсний үйлдвэрлэлийн 
менежерүүд (дунд менежмент: дэлгүүрийн 
менежерүүд, хэсэг, хэлтэс, үйлчилгээ эрхлэгч, 
инженерүүд); Засгийн газар, хяналт шалгалтын 
мэргэжилтэн, байцаагч; хүнсний инженерийн аж 
ахуйн нэгжийн хэлтэс, үйлчилгээний дарга нар.

Хаана ажиллах вэ? Тээрэм, цөцгийн тос, мах, 
үр тариа, нарийн боовны үйлдвэр, нарийн боовны 
үйлдвэр, талх, сүүний үйлдвэр, цахилгаан шат, 
тэжээлийн үйлдвэр, нэрэх, шар айраг үйлдвэрлэх 
үйлдвэрүүд. 
“Ургамлын гаралтай хүнсний 
бүтээгдэхүүн”бэлтгэх чиглэл 
“Ургамлын материал боловсруулах орчин 
үеийн технологи”танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Үр тариа хадгалах, 
боловсруулах технологи; талх, нарийн боов, паста 
үйлдвэрлэх технологи; исгэх, шар айраг үйлдвэрлэх 
технологи.

Хэнээр ажиллах вэ? Цахилгаан шат, гурилын 
үйлдвэр, гурилын үйлдвэр, нарийн боов, нарийн 
боовны үйлдвэр, нэрэх үйлдвэр, шар айрагны 
үйлдвэрт технологич.

Хаана ажиллах вэ? Согтууруулах ундаа, 
шар айрагны үйлдвэр, шар айрагны үйлдвэр, 

нэрэх үйлдвэр, зөөлөн ундаа үйлдвэрлэх аж 
ахуйн нэгж, байгууллага архины бүтээгдэхүүний 
бөөний худалдаа, дизайны байгууллага, судалгаа, 
шинжилгээ, туршилтын төв, лабораторийн ажил, 
түүхий эд, эцсийн бүтээгдэхүүний гэрчилгээ, 
таних үйлчилгээ, худалдаа, татварын хяналт, 
архины бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, эргэлтийг 
хянадаг бусад байгууллага, үр тариа хадгалах, 
боловсруулах, жигнэх технологийн чиглэлээр.
“Бүтээгдэхүүний технологи, хоолны зохион 
байгуулалт” сургалтын чиглэл

“Нийтийн хоолны технологи” танилцуулга 
Тэд юу заадаг вэ? Нийтийн хоолны газар 

зохион байгуулах, нийтийн хоолны газруудыг зураг 
төсөл боловсруулах, шинэчлэх; бараа материалын 
хангамж, зохион байгуулалт; аж ахуйн нэгжүүдийн 
үр ашгийг хянах; мэргэжлийн ёс зүй, ёс зүй.

Хэнээр ажиллах вэ? Хүнсний үйлчилгээний 
технологич.

Хаана ажиллах вэ? Ресторан, кафе, зочид 
буудлын цогцолборуудад.

“Амьтны гаралтай хоол хүнс” бэлтгэх чиглэл 

“Сүү, махан бүтээгдэхүүний технологи” 
танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Сүү, махан бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх технологийн процессын үр дүнтэй 
ажиллагааг зохион байгуулах, түүний шинэлэг 
боломжийн үнэлгээ; технологийн процессын 
чанарын менежментийн баримт бичиг бэлтгэх; 
үйлдвэрлэлийн байгаль орчны аюулгүй байдалд 
нийцэж буй байдалд хяналт тавих; шинэ технологийн 

Биотехнологийн хүрээлэн, Хүнс, Химийн 
инженерийн хүрээлэн   
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үйл явцыг боловсруулж, хүнсний 
шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулах, 
шинжлэх ухаан, техникийн 
чиглэлээр хийх ажлын хэрэгжилт. 

Хэнээр ажиллах вэ? Сүү, махан 
бүтээгдэхүүний технологич. 

Хаана ажиллах вэ? Сүү, 
мах боловсруулах үйлдвэр, 
зураг төсөл боловсруулах 
инженерийн байгууллага, сүүн, 
махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд, 
технологийн тоног төхөөрөмжийг 
суурилуулах, ашиглалтад оруулах, 
засвар үйлчилгээ хийх аж 
ахуйн нэгж, түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанарыг 
хянах лаборатори, бяслаг үйлдвэрлэх эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн. 

“Химийн технологи” бэлтгэх чиглэл
“Химийн инженерийн технологи” 
танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Үндсэн органик бус бодис, 
полимер материал, тэдгээрээс төрөл бүрийн 
бүтээгдэхүүн, барилгын материал, газрын тос, 
хий, хатуу түлш боловсруулах бүтээгдэхүүн, эрчим 
хүчээр ханасан материал, тэдгээрт суурилсан 
бүтээгдэхүүн, эмийн үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл, 
технологийн дэмжлэг, үйл ажиллагаа.

Хэнээр ажиллах вэ? Хуванцар ба эластомер 
боловсруулах үйлдвэрүүдийн технологич; шинэ 
бүтээгдэхүүн, багаж хэрэгслийн загвар зохион 
бүтээгч; үйлдвэрийн лабораторийн химич. 

Хаана ажиллах вэ? Резинэн бүтээгдэхүүн, 
автомашины дугуй, сүрчиг, гоо сайхны бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүдэд полимер 
боловсруулах, тэдгээрээс бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүд, бордоо, 

хуурай барилгын хольц, органик бус 
бодисын нийлэгжилт, газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрлэл эрхэлдэг.
“Химийн технологи, 
нефтехими, биотехнологид 
эрчим хүч, нөөц хэмнэх үйл 
явц” бэлтгэх чиглэл 
«Инженерийн экологи» 
танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? 
Байгууллагын байгаль орчны үр 
дүнтэй менежмент, байгаль орчны 
аюулгүй байдлын шаардлагыг 

биелүүлэхэд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах.
Хэнээр ажиллах вэ? Төрөл бүрийн 

профайлтай аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны 
мэргэжилтнүүд.

Хаана ажиллах вэ? Байгаль орчны 
байгууллага, үйлчилгээнд, янз бүрийн профайлтай 
аж ахуйн нэгжүүдэд, хүрээлэн буй орчны үйлчилгээ 
үзүүлэх зураг төслийн байгууллагуудад, байгаль 
орчны баримт бичгийг боловсруулах, хүрээлэн буй 
орчны үнэлгээ, аудит. 
“Хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний зураг 
төсөл боловсруулах” бэлтгэх чиглэл
“Оёдлын бүтээгдэхүүний загвар” 
танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Хувцас, гутал, арьс 
шир, үслэг эдлэл, савхин эдлэлийг янз бүрийн 
зориулалтаар боловсруулах үйл явцыг бэлтгэх, 
төлөвлөх, үр дүнтэй менежмент хийх.

Хэнээр ажиллах вэ? Загвар зохион бүтээгчид, 
загвар зохион бүтээгчид, хувцасны дизайнерууд, 
таслагч. 

Хаана ажиллах вэ? Оёдлын үйлдвэрүүд, 
ательерууд, хувь хүний бизнес эрхэлдэг. 
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“Компьютерийн шинжлэх ухаан ба 
компьютерийн инженерчлэл” бэлтгэх 
чиглэл  
“Автоматжуулсан системийн програм 
хангамж ба техник хангамж” танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Тооцооллын систем, сүлжээ, 
автоматжуулсан систем, автоматжуулалтын 
янз бүрийн хэрэгслийн дизайн, практик 
боловсруулалтын орчин үеийн технологиуд, үүнд 
вэб интерфэйсийг ашиглах, хөдөлгөөнт технологи, 
микроконтроллер, бусад микропроцессор, 
компьютерийн технологи орно. Компьютерийн 
систем, сүлжээ, техник хэрэгслийг тооцоолох, 
микропроцессорын янз бүрийн арга хэрэгслийг 
ашиглан зураг төсөл, програмчлал, засвар, 
тохиргоо хийх, засвар үйлчилгээ хийх.

Хэнээр ажиллах вэ? Програмистууд, урвуу 
инженерүүд, автоматжуулсан системд програм 
хангамж, техник хангамж хөгжүүлэгчид ба 
тэдгээрийн ажилчид, системийн админ, шинжээчид. 

Хаана ажиллах вэ? Төр, хувийн хэвшлийн 
байгууллага, байгууллага, үйл ажиллагааны янз 
бүрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.
“Багаж хэрэгсэл” бэлтгэх чиглэл 
“Хэмжих мэдээллийн технологи” 
танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Автоматжуулалтын хэрэгсэл 
ба хяналтын систем, програм хангамж, мэдээлэл, 
хэмжих технологи, хэмжилтийн систем, үйл явцыг 
загварчлах чадвартай ажиллаж төгсөгчид олон 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд хамгийн 
чухал мэргэжилтэн болдог.

Хэнээр ажиллах вэ? Мэдээлэл хүлээн 

Мэдээллийн технологийн факультет

авах, дамжуулах шилэн кабелийн системийн 
инженерүүд, хиймэл дагуул автомашины болон 
төмөр замын тээврийн хэрэгслийг хянах, үр дүнтэй 
ашиглахад ашигладаг хочтой навигацийн систем, 
аж үйлдвэрийн интернэтийн сүлжээ, түлшний 
үйлдвэрт эрчим хүч хэмнэх технологи (ДЦС), 
орон сууц, нийтийн аж ахуй, барилга байгууламж, 
ухаалаг гэрийн систем, хөдөлгөөнт төхөөрөмжид 
суурилсан хэмжих технологи (ухаалаг гар утас, 
таблет), түүнчлэн орчин үеийн эмнэлгийн 
хэрэгслийг тохируулах, засвар үйлчилгээ, засвар 
хийх чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтнүүд орно. 

Хаана ажиллах вэ? Мэдээллийн технологийн 
аж ахуйн нэгжүүд; пүүсүүд - инженерийн 
системийн хөгжүүлэгчид (аюулгүй байдал, цаг 
уурын хяналт, навигацийн хяналтын систем); 
холбооны аж ахуйн нэгжүүд; харилцаа холбооны 
салбартай холбоотой аж ахуйн нэгжүүд; эрчим 
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хүч, цахилгаантай холбоотой аж ахуйн нэгжүүд; 
санхүүгийн байгууллагуудын мэдээлэлжуулалттай 
холбоотой аж ахуйн нэгжүүд (банкууд); Системийн 
хөгжүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх МТ-ийн аутсорсинг 
хийдэг компаниуд; томоохон эмнэлгийн кластерууд 
гэх мэт.
“Бизнесийн мэдээлэл зүй” сургалтын чиглэл
“Дижитал эдийн засгийн” танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Сургалтын чиглэлээр 
суралцаж буй оюутнууд иж бүрэн сургалт явуулдаг 
бөгөөд үр дүнгийн дагуу компьютерийн шинжлэх 
ухаан, эдийн засаг, менежмент гэсэн гурван 
чиглэлээр мэргэжлийн чадварыг нэгэн зэрэг 
эзэмшдэг. 

Хэнээр ажиллах вэ? Орчин үеийн мэдээллийн 
систем, дижитал технологийн тусламжтайгаар 
эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэрлэх, 
бизнесийн үйл явцын автоматжуулалт, төслийн 
менежер, сургалт, зөвлөх мэргэжилтэн, эдийн 
засагч, 1С програмист, туслах инженер.

Хаана ажиллах вэ? Арилжааны болон 
ашгийн бус байгууллага, төрийн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагууд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
мэдээллийн технологийн хэлтэс, эдийн засгийн 
салбар. 
“Хэрэглээний мэдээлэл зүй” сургалтын 
чиглэл 
“Эдийн засгийн хэрэглээний информатик” 
танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Эдийн засаг, нийгмийн 
салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад 
мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, засвар үйлчилгээ 
хийх.

Хэнээр ажиллах вэ? Програмист, 1С 
програмист, инженер, вэб програмист, системийн 
администратор, 1С зөвлөх, Мэдээллийн технологийн 
мэргэжилтэн, Мэдээллийн технологийн хэлтсийн 
дарга, шинжээч, менежер, эдийн засагч, багш.

Хаана ажиллах вэ? Жижиг, дунд, том аж 
ахуйн нэгж, санхүү, зээлийн байгууллага, төрийн 
байгууллагууд. Ихэнх төгсөгчид.
“Програм хангамжийн инженерчлэл” 
сургалтын чиглэл 
“Програм хангамж, мэдээллийн системийн 
хөгжил”танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Компьютерийн програм, 
мэдээллийн системийн дизайн, програмчлал, 
туршилт, ажиллагаа. Хэрэглээний процессыг 
автоматжуулах, автоматжуулах, төслийн сэдвийг 
баримтжуулах шаардлагыг боловсруулах ур 
чадвар; төрөл бүрийн, түүний дотор хөдөлгөөнт 
төхөөрөмжид чиглэсэн түүний аюулгүй байдал, 
найдвартай байдал, чанарыг хангах програм 
хангамжийг боловсруулах технологи, аргачлал. 
Үйлдлийн систем, сүлжээний технологи, програм 
хангамж боловсруулах хэрэгсэл, мэдээллийн 
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сангийн менежментийн системийг ашиглах.; 
математик загварчлал.

Хэнээр ажиллах вэ? Мэдээллийн технологи, 
системийг хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
аливаа албан тушаалд - программист, програм 
хангамжийн архитектор, мэдээллийн технологийн 
чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжилтэн, системийн 
шинжээч, системийн шинжээч системийн 
программист.

Хаана ажиллах вэ? Дахь байгууллагууд ба 
холбоотой үйл ажиллагаа хөгжлийн болон гадна 
ус зайлуулах мэдээлэл технологи ба системүүд. 
Москва, Санкт-Петербург болон бусад тэргүүлэх 
аж ахуйн нэгжүүдэд ОХУ, АНУ, Франц, Их Британи, 
ХБНГУ-ын тэргүүлэх компьютерийн компаниудад 
байрладаг.
Мэдээллийн аюулгүй байдал” сургалтын 
чиглэл
“Мэдээлэл хамгаалах зохион байгуулалт ба 
технологи” танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Компьютер, 

автоматжуулсан, мэдээллийн болон харилцаа 
холбооны системтэй ажиллах. Оюутнууд орчин 

үеийн хэл, програмчлалын технологи, аргачлал, 
мэдээллийн аюулгүй байдлын зохицуулалтын 

дэмжлэг, мэдээллийн систем, компьютерийн 
сүлжээнд нэгдсэн мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах үндэс, техник хангамж, 
програм хангамж, мэдээлэл хамгаалалтын 
техник, криптограф арга, хэрэгсэл, 
мэдээллийн аюулгүй байдлын 

удирдлагын аргачлал, Компьютерийн 
сүлжээг удирдах үндэс. 

Хэнээр ажиллах вэ? Аюулгүй 
байдлын албаны ажилтнууд, програм 
хангамж, техник хангамж, програм 

хангамж, мэдээллийн аюулгүй байдлын 
тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, 

тохируулах, засварлах, мэргэшүүлэх, зохион 
байгуулалт, програм хангамж, техник хангамж, 
криптографийг ашигладаг байгууллагын 
мэдээллийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах 
ажилд оролцсон мэргэжилтнүүд, мэдээллийн 
хамгаалалтын инженерийн болон техникийн 
арга, хэрэгсэл, аудитын үйлчилгээний ажилтнууд, 
автоматжуулсан системийн баталгаажуулалтыг 
тэдгээрийн зохицуулалтын шаардлагад нийцүүлэн 
баталгаажуулна мэдээллийн аюулгүй байдлын 
чиглэлээр эрх бүхий байгууллага БЗДХ Үүнээс 
гадна онолын болон практикийн олон талт байдал 
байдаг мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн 
чиглэлээр сургалт явуулах нь төгсөгчдөд 
системийн администратор, мэдээллийн сангийн 
админ, программист, вэб програм, автоматикийн 
мэдээлэл боловсруулагч зэрэг ажиллах боломжийг 
олгодог. Янз бүрийн зориулалттай сэтгэцийн 
систем. 

Хаана ажиллах вэ? Төрийн болон хотын 
захиргааны байгууллагуудад банк, арилжааны 
бүтэц, хууль сахиулах байгууллагууд.
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“Тээвэр-технологийн машинуудын ашиглалт 
болон цогцолборууд “ сургалтын чиглэл
“Автомашин, автомашины эдийн засаг” 
танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Сургалтын явцад оюутнууд 
зөвхөн тусгай техникийн ур чадвар төдийгүй 
инженерийн шийдлүүдийн эдийн засгийн үндэслэл, 
тээврийн болон техникийн үйлчилгээний багуудын 
ажлыг зохион байгуулах чадварыг эзэмшдэг. 

Хэнээр ажиллах вэ? Автотээврийн хэрэгслийн 
үйлдвэрлэлийн инженер, авто тээврийн хэрэгслийн 
аж ахуйн нэгжүүдийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах инженер, гаражийн дарга, автомашины 
засвар үйлчилгээ, инженер. 

Хаана ажиллах вэ? Авто тээврийн аж 
ахуйн нэгжүүдийн техникийн болон арилжааны 
үйлчилгээ, үйлчилгээний газрууд, даатгалын 
компаниуд, дотоод, гадаадын автомашин 
үйлдвэрлэгчдийн Toyota, Mercedes, Honda, BMW, 
Ford, Volkswagen, VAZ, KAMAZ, гэх мэт), эрчим 
хүчний яамны бүс нутгийн бүтцэд сэлбэг хэрэгсэл 
борлуулах чиглэлээр мэргэшсэн байгууллагууд.
“Эрчим хүч” сургалтын чиглэл 
“Дотоод шаталтын хөдөлгүүр” танилцуулга

 Тэд юу заадаг вэ? Дотоод шаталтат хөдөлгүүр 
бүхий цахилгаан станцуудын угсралт, угсралтын 
загвар, тэдгээрийн үйлдвэрлэх технологи, өндөр 
үр ашигтай, байгаль орчинд ээлтэй, хосолсон 
дотоод шаталтат хөдөлгүүрийг газрын тээврийн 
хэрэгслүүдийн цахилгаан станцууд, мөн жижиг 
оврын механикжуулалтаар боловсруулах.

 Хэнээр ажиллах вэ? Дотоод шаталтын 
хөдөлгүүрийн дизайнер, дотоод шаталтын 
хөдөлгүүрүүдийн системийн инженер. 

Хаана ажиллах вэ? Дотоод шаталтат хөдөлгүүр 
бүхий хөдөлгөөнт болон суурин цахилгаан 
станцуудыг үйлдвэрлэж, ашигладаг бүх салбарт 
дизайн товчоо, лаборатори, аж үйлдвэрийн цех, 
засвар, үйлчилгээ эрхэлдэг компаниудад.

“Атомын цахилгаан станцын бойлер, шатаах 
камер, уурын үүсгүүр” танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Үүнд: уурын болон халуун 
усны бойлер, хаягдал дулааны зуух; уурын үүсгүүр; 
шатаах камер; цөмийн реактор ба цахилгаан станц, 
дулаан солилцогч. 

Хэнээр ажиллах вэ? Дизайнер, дизайнер, 
тооцооны инженер, МСҮТ-ийн инженер, мөлхөгч.

Хаана ажиллах вэ? Дизайн товчоо, судалгаа, 
зураг төсөл, угсралт, ашиглалт, ашиглалт, 
ашиглалтын байгууллагууд, дулааны цахилгаан 
станцууд, цахилгаан станцуудын цех, лаборатори, 
жижиг, дунд эрчим хүчний салбар.

Эрчим хүч, автомашины тээврийн факультет
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Мэргэжил “Газрын тээврийн болон 
технологийн хэрэгсэл” сургалтын чиглэл 
“Машин, трактор” танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Оюутнууд техник, 
математикийн шинжлэх ухаан, зураг төсөл, тооцоо, 
дизайн зэрэг чиглэлээр суурь мэдлэгийг автомашин, 
мөрддөг тээврийн хэрэгслийг компьютерийн 
симуляци ашиглан олж авдаг. Оросын тэргүүлэх аж 
ахуйн нэгжүүдийн практик сургалтын үеэр онолын 
мэдлэгийг нэгтгэдэг.

Хэнээр ажиллах вэ?  Машин, трактор 
болон бусад хөдөлгөөнт машин дизайн, тооцоо, 
үйлдвэрлэл, туршилт, ашиглалт, засвар, засвар 
үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн. 

Хаана ажиллах вэ? Автомашины болон 
тракторын үйлдвэрүүд, авто тээврийн аж ахуйн 
нэгжүүд, автомашин, тракторын техникийн 
үйлчилгээний цэгүүд, даатгалын компаниуд, 
тааруулах компаниуд, хууль сахиулах 
байгууллагууд.
Мэргэжил “Хөдөө аж ахуйн техникийн 
хэрэгсэл” сургалтын чиглэл

Тэд юу заадаг вэ? Хөдөө аж ахуйн машин 
механизмыг жишээ болгон ашиглаж зураг төсөл 
боловсруулах, үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэх, 
хөдөө аж ахуйн янз бүрийн машин механизм, 
тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэх, ашиглахад 
чиглэсэн үр дүнтэй техникийн шийдлүүдийг 
боловсруулах. Практик ажлын туршлага нь ОХУ-
ын хөдөө аж ахуйн инженерчлэлийн тэргүүлэх аж 
ахуйн нэгжүүдэд, түүнчлэн хөдөө аж ахуйн техник 
хэрэгсэл борлуулдаг байгууллагын үйлчилгээний 
хэлтсүүдэд дадлага хийх үеэр олж авдаг. Оюутны 
дизайны товчоо тэнхим дээр ажилладаг бөгөөд 
оюутнууд мэргэжлийн үйл ажиллагаанд нэмэлт 
туршлага олж авдаг.

 Хэнээр ажиллах вэ? Дизайн, тооцооны 

чиглэлээр мэргэшсэн инженер, үйлдвэрлэлийн 
технологич, туршилтын судалгааны инженер, 
хөдөө аж ахуйн машин механизм, бусад тээврийн 
болон технологийн тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, 
засвар, засвар үйлчилгээ хариуцсан инженер. 

Хаана ажиллах вэ? Хөдөө аж ахуйн машин 
механизм ба бусад төрлийн тээврийн болон 
технологийн машин механизм үйлдвэрлэдэг аж 
ахуйн нэгжүүд, түүнчлэн түүнийг ажиллуулж, 
үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд.

“Тээврийн процессын технологи”сургалтын 
чиглэл 
“Хөдөлгөөний зохион байгуулалт ба 
аюулгүй байдал” танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Тээврийн хэрэгсэл, явган 
зорчигчдын хөдөлгөөний менежментийн үр 
дүнтэй схемийг боловсруулах; замын хөдөлгөөний 
менежментэд хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийн 
технологийн системийг ашиглаж, компьютерийн 
програм ашиглан боловсруулж хөгжүүлэх; замын 
хөдөлгөөний удирдлагын орчин үеийн ухаалаг 
системийг хөгжүүлэх; замын ашиглалтын дүрмийг 
мэдэх; тээвэр, ложистикийн үйл явцыг удирдах; 
зам тээврийн ослын үзлэг хийх.

 Хэнээр ажиллах вэ? Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын зохион байгуулалт, мэргэжилтэн; 
тээврийн үйл явцыг загварчлах; бараа, зорчигч 
тээвэрлэх; олон улсын тээвэрлэлтэд; тээврийн 
менежмент; авто замын зураг төсөл, засвар 
үйлчилгээ, ашиглалтын талаар.

 Хаана ажиллах вэ? Замын цагдаагийн 
байгууллага; зохион байгуулалтад оролцсон 
байгууллагууд, замын аюулгүй байдал; ложистикийн 
төвүүд; маркетингийн үйлчилгээ; зам засварын 
байгууллагууд; ачааны автомашины үйлдвэрүүд; 
жолоодлогын сургууль; мэргэжилтнүүд, даатгалын 
компаниуд.
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“Барилга” бэлтгэх чиглэл 
“Зам” танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Замууд ба тэдгээрт 
суурилсан гар хийцийн байгууламж (жижиг, дунд 
гүүр, хоолой) -ын зураг төсөл, барилга угсралт, 
засвар, бүрэн, сэргээн засварлалт, ашиглалт. 

Хэнээр ажиллах вэ? Мастер, хэсгийн дарга, 
үйлдвэрлэлийн хэлтсийн инженер, лабораторийн 
инженер, зураг төслийн инженер.

Хаана ажиллах вэ? Зураг төсөл, барилга, 
ашиглалтын байгууллага, зам барилгын 
материалыг турших барилгын лаборатори, хотын 
барилга байгууламж, байгууллагуудад.

“Аж үйлдвэрийн болон иргэний барилгын 
ажил”бэлтгэх чиглэл

Тэд юу заадаг вэ? Барилгын салбарт төрөл 
бүрийн барилга байгууламж, барилга байгууламж, 
бусад байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, 
барих, ашиглалт, сэргээн босгох.

Барилгын болон технологийн факультет

Хэнээр ажиллах вэ? Мастер, барилгын талбай, 
байгууламжийн мастер, дизайны байгууллагад 
дизайнер мэргэжилтэй.

Хаана ажиллах вэ? Архитектурын зураг төсөл, 
зураг төсөл, судалгаа, дизайны байгууллагуудад; 
барилгын цогцолборын үйлдвэрүүдэд; барилгын 
байгууллагын хяналтын аппаратанд; орон сууц, 
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудад; 
техникийн хяналт, шинжээчийн шалгалтын 
байгууллагад; янз бүрийн улсын болон арилжааны 
барилгын байгууллагуудад.

“Барилгын материал, бүтээгдэхүүн, бүтцийг 
үйлдвэрлэх, ашиглах” танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Барилга, байгууламжийг 
барихад зориулагдсан материал, бүтээгдэхүүн, 
байгууламжийг зураг төсөл боловсруулах, 
үйлдвэрлэх, ашиглах, материал, бүтцийн зах 
зээлийн үнэлгээгээр.

Хэнээр ажиллах вэ? Барилгын материал, 
бүтээгдэхүүн, хийц үйлдвэрлэх технологийн 
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инженер, барилгын материал, бүтээгдэхүүн, 
бүтэц үйлдвэрлэх үйлдвэрт мастер, технологич, 
дэлгүүрийн менежер ажилд авна. 

Хаана ажиллах вэ? Төрөл бүрийн барилгын 
материал, төмөр бетон хийц үйлдвэрлэх үйлдвэр, 
зураг төсөл, барилга, худалдааны байгууллагуудад.

“Барилга дахь инженерийн амьдралыг 
дэмжих системүүд” танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Төрөл бүрийн барилга 
байгууламж, байгууламжийн инженерийн 
системийг зохион бүтээх, барих, ашиглалт, 
сэргээн засварлах: ус хангамж, ус зайлуулах 
систем, халаалт, дулааны хангамж, хийн хангамж, 
агааржуулалт, агааржуулагч, ухаалаг гэр систем.

Хэнээр болж ажиллах вэ? Усан хангамж, 
ариутгах татуурга, хийн хангамж, дулаан 
хангамж, агааржуулалтын системийн дизайнер, 
суурилуулагч, барилгачин, оператор.

Хаана ажиллах вэ? Зураг төсөл, барилга 
угсралт, ашиглалтын байгууллага, нийтийн аж 
ахуйн салбар хариуцсан барилга байгууламж, 
байгууллагуудад.
“Өвөрмөц барилга байгууламж 
барих”бэлтгэх чиглэл
“Өндөр болон өргөн хүрээтэй барилга 
байгууламж барих” танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Том оврын барилга 
байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралт, 
ашиглалт, сэргээн босголтын ажил, үүнд: барилга 
байгууламж, инженерийн систем, тоног төхөөрөмжийн 
зураг төслийн оролтын өгөгдлийг цуглуулах, 
системчлэх, дүн шинжилгээ хийх; захиалга, норм, 
стандартын дагуу төслийн бэлтгэл ажил; чанарын 
хяналт бүхий барилга; техникийн баримт бичгийн 
эмхтгэл; барилгын объектын байгууламжийг 
суурилуулах, турших, ашиглалтад оруулах. 

Хэнээр ажиллах вэ? Дизайн инженер, 
мэргэжилтэн Барилгын ажлын удирдагч, зураг 
төсөл, барилгын салбарын ахлах мэргэжилтэн.

Хаана ажиллах вэ? Барилгын салбарыг 
хариуцдаг зураг төсөл, барилга угсралт, 
ашиглалтын байгууллага, хотын барилга 
байгууламж, байгууллагуудад.
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“Эрчим хүч ба цахилгаан инженерийн” 
сургалтын чиглэл 
“Үйлдвэрлэлийн болон байгууллагуудын 
цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгаан 
хэрэгсэл” танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Цахилгаан станцууд, 
дэд станцууд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
байгууллагуудын цахилгаан инженерийн шугам 
сүлжээ, нам хүчдэлийн болон өндөр хүчдэлийн 
цахилгаан хэрэгсэл, цахилгаан суурилуулалт, 
цахилгаан цахилгаан хэрэгсэл, цахилгаан 
тусгаарлагч материал, бүтэц зэрэг цахилгаан 
эрчим хүчний систем, сүлжээнүүдтэй ажиллах.

Хэнээр ажиллах вэ? Цахилгааны аюулгүй 
байдал, цахилгааны хамгаалалт, эрчим хүчний 
хэмнэлт, үйлдвэрлэлийн технологийн эрчим 
хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх, сэргээгдэх эх үүсвэр 
дээр суурилсан ургамал, цогцолборын зураг төсөл 
хариуцсан мэргэжилтэн.

Хаана ажиллах вэ? Эрчим хүч, аж үйлдвэр.

“Цахилгаан хөтөч ба автоматжуулалтын” 
танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Эрчим хүчний урсгалыг хянах 
автомат төхөөрөмж, систем, цахилгаан машин, 
цахилгаан халаагуурыг суурилуулах төхөөрөмж, 
цахилгаан хөдөлгүүр, үйлдвэрлэл, айл өрх, хөдөө 
аж ахуй дахь механизм, технологийн цогцолбор, 
автоматжуулсан цахилгаан эрчим хүчний систем, 
хувиргах төхөөрөмж, цахилгаан хөдөлгүүр, 
технологийн болон туслах суурилуулалт, тоон 
хяналттай машин багаж хэрэгсэл, тэдгээрийн 
автоматжуулалт, хяналт, оношлогооны систем.

Хэнээр ажиллах вэ? Хэлхээний шийдлийн 
дизайнерууд, цахилгаан хөдөлгүүрийн инженерүүд, 

Эрчим хүчний факультет 

хувиргах чиглэлээр ажилладаг мэргэжилтнүүд 
сургалтын технологи, микропроцессорын хяналтын 
системийг боловсруулагч.

Хаана ажиллах вэ? Эрчим хүч, аж үйлдвэр.
“Цахилгаан хангамжийн»танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Үйлдвэрлэлийн 
байгууламжууд, тэдгээрийн технологийн 
цогцолборууд болон бүх технологийн зориулалттай 
аж ахуйн нэгжүүдийн цахилгаан хүлээн авагч, 
түүнчлэн хот, суурин, хөдөө аж ахуйн бүс нутаг, 
үйлдвэрлэлийн байгууламжид шууд цахилгаан 
эрчим хүчээр хангадаг цахилгаан суурилуулалт, 
хангамж, түгээх сүлжээ.

Хэнээр ажиллах вэ? Цахилгаан системд засвар 
үйлчилгээ хийх мэргэжилтэн, үйлчилгээний дарга, 
эрчим хүчний аюулгүй байдлын мэргэжилтэн, 
инженерүүд. Цахилгааны салбар дахь судлаачид, 
байгалийн урсгалын энерги (жишээлбэл, салхи, 
нарнаас) ажилладаг бие даасан эрчим хүчний эх 
үүсвэр, цахилгаан станцыг бий болгох.

Хаана ажиллах вэ? Эрчим хүч, аж үйлдвэр. 



23

Алтайн бүсийн Пользунованы нэрэмжит техникийн их сургуульд

“Эдийн засаг” бэлтгэх чиглэл
“Дэлхийн эдийн засгийн»танилцуулга

 Тэд юу заадаг вэ? Гадаад эдийн засгийн үйл 
ажиллагаа; Экспорт-импорт ба хөрөнгө оруулалтын 
гэрээ, гадаад валютын гүйлгээ, олон улсын төлбөр 
тооцоо, бэлтгэх, хэрэгжүүлэх, дүн шинжилгээ хийх.

Хэнээр ажиллах вэ? Гадаад эдийн засгийн 
үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн 
мэргэжилтнүүд, гаалийн төлөөлөгчид, эдийн 
засагчид, компанийн удирдлагууд, логистикийн 
мэргэжилтнүүд, маркетерууд гэх мэт. 

Хаана ажиллах вэ? Бараа, үйлчилгээ 
импортлогч, экспортолж буй компаниуд, гадаад 
эдийн засгийн компаниуд, банкуудын гадаад 
валютын хэлтэс, олон улсын төлбөр тооцооны 
банкуудын хэлтэс, олон улсын тээвэр эрхэлдэг 
тээвэр, логистикийн компаниуд ба бусад.

“Дижитал санхүүгийн” танилцуулга 
Тэд юу заадаг вэ? Blockchain-ийн математик 

механизм, валютын болон криптовалютын зээлийн 
үйл ажиллагаа, бодит болон виртуал мөнгөн 
гүйлгээний бүртгэл, цахим төлбөр тооцоо, даатгалын 
систем, алсын зайн хяналт, цахим банк болон бусад.

Хэнээр ажиллах вэ? Бизнес хөгжлийн 
мэргэжилтнүүд, бизнесийн тагнуул, санхүүгийн 
мэргэжилтнүүд Өөрийн гэсэн технологи, дижитал 
маркетерууд.

Хаана ажиллах вэ? Цахим үйлчилгээний зах 
зээл, бизнесийн орчин гэх мэт.
“Менежмент” бэлтгэх чиглэл
“Үйлдвэрлэлийн менежментийн” 
танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Үйл ажиллагааны 

санхүү, эдийн засгийн цогц дүн шинжилгээ хийх 
аливаа менежментийн шийдвэрийн эдийн засгийн 
үндэслэлийг үндэслэсэн аж ахуйн нэгж.

Хэнээр ажиллах вэ? Эдийн засагчид, эдийн 
засагчид Шууд шинжээчид, бизнесийн удирдагчид. 

Хаана ажиллах вэ? Аливаа эдийн засгийн 
байр суурь байгууллагууд.

“Жижиг бизнесийн менежментийн” 
танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Зах зээл дэх аж ахуйн 
нэгжүүдийн өрсөлдөх чадварыг, амжилттай, 
тогтвортой хөгжлийг хангах цогц мэдлэг, 
мэргэжлийн болон хувийн чадварууд.

Хэнээр ажиллах вэ? Бизнесийн шинжээч, 
бизнесийн зөвлөх, төсөл, хэлтсийн менежер, бизнес 
эрхлэгч ба бизнес эрхлэгчдийн багын гишүүд, 
хэлтсийн дарга, хэлтсийн дарга гэх мэт. Төгсөгчид 
өөрсдийгөө бизнесийн бизнесийг бий болгож, 
хөгжүүлэх бизнес эрхлэгч гэдгээ өөрсдийгөө илтгэх 
боломжтой. 

Хаана ажиллах вэ? Төрөл бүрийн хууль эрх 
зүйн хэлбэрийн жижиг, дунд үйлдвэр.

Эдийн засаг, менежментийн хүрээлэн
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“Архитектурын орчны зураг төсөл” бэлтгэх 
чиглэл
 “Архитектурын орчны нэгдсэн 
дизайн”танилцуулга

Тэд юу заадаг вэ? Байгаль орчны цогцолбор 
байгууламжууд, хөдөө, хот суурин газруудыг 
тэдгээрт багтсан архитектур, дизайны 
байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах; 
олон нийтийн болон үйлдвэрлэлийн барилга 
байгууламжийн дотоод засал, корпорацийн танин 
мэдэхүй, ландшафтын дизайн.

Хэнээр ажиллах вэ? Архитектор-дизайнер; их 
сургуулийн багш, хот, бүсийн ерөнхий архитектор 
гэх мэт. 

Хаана ажиллах вэ? Архитектур, дизайны цех, 
студи, товчоо, дизайны хүрээлэнд; архитектур, 
дизайны боловсролын салбарт (их дээд сургууль, 
коллеж гэх мэт); зохион байгуулалт, менежментийн 
чиглэлээр (архитектур, барилгын хороо гэх мэт).

“Архитектур” бэлтгэх чиглэл
Архитектур дизайны танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Барилга, байгууламж, 
хот, суурин газрын хүний амьдрах орон зайн 
архитектурын зохион байгуулалт. Зохицуулалтын 
шаардлагыг харгалзан орон сууц, нийтийн болон 
үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийн үр дүнтэй 
архитектурын шийдлүүдийг боловсруулах, түүнчлэн 
хөдөө, хот байгууламжийн барилга байгууламжийн 
төлөвлөлтийн шийдлийг боловсруулах.

Хэнээр ажиллах вэ? Төгсөгч нь дараахь 
чиглэлээр ажиллах боломжтой: дизайн хийх, 
архитектороор ажиллах; судалгааны үйл 
ажиллагаа, их дээд сургуулиудад заах; зохион 

Архитектур, дизайны хүрээлэн 

байгуулалт, менежментийн ажил, хот, бүс гэх мэт 
ерөнхий архитектор байх. 

Хаана ажиллах вэ? Архитектурын семинар, 
студи, товчоо, дизайны хүрээлэнгүүд дээр; 
архитектурын боловсролын салбарт (их дээд 
сургууль, коллеж гэх мэт); зохион байгуулалт, 
менежментийн чиглэлээр (архитектур, барилгын 
хороо гэх мэт).
“Дизайн”бэлтгэх чиглэл
График дизайны танилцуулга 

Тэд юу заадаг вэ? Хэвлэлийн, хотын 
сурталчилгааны чиглэлээр өрсөлдөх чадвартай 
дизайны бүтээгдэхүүнийг бий болгох. Төслийн 
хэтийн төлөв, үзэл баримтлалын сэтгэлгээг 
хөгжүүлэх, уран сайхны ур чадвар, уран сэтгэмжийг 
хөгжүүлэх.

Хэнээр ажиллах вэ? Зар сурталчилгаа, хэвлэх 
чиглэлээр график дизайнер.

Хаана ажиллах вэ? Хэвлэх газар, хэвлэлийн 
газар, бүтээлч цех, зар сурталчилгааны 
агентлагууд.
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Лавлах мэдээлэл 
ОХУ-д хичээлийн жил нь 10 сар 

үргэлжилдэг бөгөөд хоёр улиралд 
хуваагддаг. Эхний семестр нь 
9-р сарын 1-ээс 1-р сарын 31-ний 
хооронд, хоёрдугаар семестр 
2-р сарын 1-ээс 6-р сарын 30-ны 
хооронд явагдана. Хичээлийн 
хооронд амралтаа тогтоодог. 

Бакалаврын болон магистрын 
хөтөлбөрт суралцах хүсэлтэй 
гадаадын мэдүүлэгчид элсэлтийн 
шалгалт эсвэл шалгалтыг 
ихэвчлэн 7-р сард эхлэх ёстой. 
Үүнтэй холбогдуулан урилгыг 
3-р сараас хэтрэхгүй хугацаанд 
эхлүүлэхийг зөвлөж байна. 
Гадаадын иргэд есдүгээр 
сараас арваннэгдүгээр сар 
хүртэл бүлэг болгон элсэлтийн 
шалгалт өгөхгүйгээр орос хэлний 
сургалтанд хамрагдаж байна. 

Их сургуульд элсэн орсны 
дараа бусад оюутнуудтай 
хамт факультет дээрээ лекц, 
семинар, практик хичээлд 
оролцох эрхтэй. Нэг хичээл 
(“хос”) нь хоёр хичээлийн цагаас 
бүрдэнэ. Эрдмийн цаг 45 минут 
үргэлжилнэ. 

Танай факультетийн 
декан дээр оюутны үнэмлэх, 
тэмдэглэлийн дэвтэр олгоно. Та 
үргэлж оюутны үнэмлэхтэй байх 

ёстой. Энэ бол боловсролын 
байгууллагад нэвтрэх эрх, олон 
музейд зочлохдоо хөнгөлөлт 
үзүүлэх болон кино театрууд. 
Чуулганы үеэр оюутны үнэмлэх, 
тест, шалгалтын тестийн дэвтэр 
авахаа бүү мартаарай. Оюутны 
үнэмлэх бол таны хувийн шинж 
чанар бөгөөд танай дэвтэр 
шалгалтын эсвэл шалгалтын үеэр 
авсан тэмдгийг ангийн дэвтэрт 
байрлуулна. Шалгалт, туршилтыг 
бичгээр болон амаар хийж болно. 

Чухал! Оюутны ирц заавал 
байх ёстой! Орос улсад 

дараахь Дээд боловсролын 
ангийн тогтолцоо: 

l маш сайн 
l сайн 
l сэтгэл ханамжтай 
l сэтгэл ханамжгүй 
l үл тооцох. 
Хамгийн бага дамжуулалттай 

хаягдал нь 3 (сэтгэл ханамжтай) 
бөгөөд үл тооцох юм. Оюутнууд 
сургалтын хөтөлбөрийн сэдэв 
тус бүрээр дамжуулж оноо 
авсан тохиолдолд л дараагийн 
сургалтанд хамрагдаж диплом 
авах боломжтой. 
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