Орос Улсад үнэгүй олгох дээд
боловсрол
Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан соёлын төв, Холбооны
Россотрудничество агентлагийн Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газар нь 2016/17
хичээлийн жилд Оросын Холбооны Улсын холбооны төсвийн хөрөнгөөр оросын их
дээд сургуулиудад элсэн суралцах горилгчдын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж
байна. Тус шалгаруулалтанд Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад байнга оршин
суугаа оросын эх орон нэгтнүүд оролцох эрхтэй.
Оросын Холбооны Улсын гаргаж өгсөн хуваарийн хүрээнд 2016-2017
хичээлийн жилд Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамнаас
санал болгосон мэргэжлийн жагсаалт (нийт 376 хуваарь)
1-р хүснэгт
Коды
укрупненных
групп
направлений/
специальностей
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
12.00.00
13.00.00
15.00.00
16.00.00
18.00.00
19.00.00
20.00.00
21.00.00
22.00.00
25.00.00
27.00.00
28.00.00
29.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
40.00.00
41.00.00

Наименования подготовки укрупненных групп направлений/
специальностей

Бакалавриат
Компьютерные и информационные науки
Физика и астрономия
Химия
Науки о земле
Биологические науки
Архитектура
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы
и технологии
Электро-и теплоэнергетика
Машиностроение
Физико-технические науки и технологии
Химические технологии
Промышленная экология и биотехнологии
Техносферная безопасность и природообустройство
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия
Технологии материалов
Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической
техники
Управление в технических системах
Нанотехнологии и наноматериалы
Технологии легкой промышленности
Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение

42.00.00
43.00.00
44.00.00
45.00.00
46.00.00
49.00.00
Всего по разделу
08.00.00
21.00.00
31.00.00
32.00.00
33.00.00
36.00.00
37.00.00
38.00.00
40.00.00
41.00.00
14.00.00
Всего по разделу
02.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
13.00.00
19.00.00
31.00.00
32.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00.
40.00.00
41.00.00
44.00.00
45.00.00
Всего по разделу
19.00.00
21.00.00
31.00.00
37.00.00
39.00.00
40.00.00
41.00.00
44.00.00
45.00.00
Всего по разделу
31.00.00

Средства массовой информации и информационно-библиотечное
дело
Сервис и туризм
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
История и археология
Физическая культура
164
Специалитет
Техника и технологии строительства
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело, геодезия
Клиническая медицина
Науки о здоровье и профилактическая медицина
Фармация
Ветеринария и зоотехния
Психологические науки
Экономика и управление
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Ядерная энергетика и теплофизика
63
Магистратура
Компьютерные и информационные науки
Науки о земле
Биологические науки
Архитектура
Техника и технология строительства
Электро- и теплоэнергетика
Промышленная экология и биотехнологии
Клиническая медицина
Науки о здоровье и профилактическая медицина
Психологические науки
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
27
Аспирантура
Промышленная экология и биотехнологии
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Клиническая медицина
Психологические науки
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Образование и педагогические науки
Языкознание и литературоведение
18
Летняя школа русского языка
21
Ординатура. Клиническая медицина

Всего по разделу

3

Творческие специальности по министерству культуры Российской Федерации
Бакалавриат
50.00.00

Искусствознание

51.00.00

Культуроведение и социокультурные проекты

52.00.00

Сценические искусства и литературное творчество

53.00.00

Музыкальное искусство

54.00.00

Изобразительные и прикладные виды искусств

55.00.00

Экранные искусства

Всего по разделу

20
Магистратура

50.00.00

Искусствознание

51.00.00

Культуроведение и социокультурные проекты

52.00.00

Сценические искусства и литературное творчество

53.00.00

Музыкальное искусство

54.00.00

Изобразительные и прикладные виды искусств

Всего по разделу

5
Ассистентура-стажировка

53.00.00

Музыкальное искусство

Всего по разделу

2
Специалитет

51.00.00

Культуроведение и социокультурные проекты

55.00.00

Экранные искусства

Всего по разделу

3
Аспирантура

53.00.00

Музыкальное искусство

Всего по разделу

2

Итого:

32

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
(по согласованию с Федеральным агентством железнодорожного транспорта)

38.00.00
23.00.00
38.00.00

23.00.00
Всего

Бакалавриат
Экономика и управление
Специалитет
Техника и технологии наземного транспорта
Магистратура
Экономика и управление
Высшее образование – аспирантура
Техника и технологии наземного транспорта

Бүгд:

8
36
1

3
48

376 хуваарь

Сургалтын шалгаруулалт нь хоёр үе шаттай явагдана. Үүнд:
Шалгаруулалтын нэгдүгээр үе шат - ОШУСТ, 3-р сарын 15-аас 4–р сарын
20-ийг хүртэл

I. 3-р сарын 15-26 –горилгчид бие даан http://russia.study/ мэдээллийн
системд бүртгүүлэх
Бүртгэлийн тухай тайлбар:
Өргөдлийн бүх хүснэгтийг бөглөж, Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухааны яамнаас санал болгосон мэргэжлийн жагсаалттай тулгаж суралцах чиглэл
(мэргэжил)-ийг бичнэ, мэргэжлийн шифрын эхний хоёр тоо томсохсон бүлгийн
нэрийг заана (1-р хүснэгтээс үз). Суралцах чиглэлийн жагсаалт (мэргэжил,
мэргэшил)-ын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.russia-edu.ru сайт дээр
байршуулсан болно.
 “Бэлтгэл ангид суралцах шаардлагатай” гэсэн өргөдлийн 27-р зүйлийг
горилогч бөглөхгүй;
 Бүртгэлийн энэ үе шатанд 25-р зүйлд боловсролын байгууллага (их, дээд
сургууль)-ыг заавал зааж өгөх шаардлага байхгүй.
Горилогчийг тодорхойлох /портфолио/
хавсралтаар оруулах шаардлагатай:

сканирдсан

баримт

бичгийг

1. Иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт (байгаа бол)-ын скан хуулбар.
Паспортын хүчинтэй байх хугацаа нь Оросын Холбооны Улсад орж ирснээс
хойш 18 сараас доошгүй байх ёстой.
2. Орос хэлэнд хөрвүүлсэн боловсролын гэрчилгээний хуулбар (аттестат,
бакалавр буюу магистрын диплом) хийгээд сурлагын дүн бүхий хавсралт.
3. Орос хэлний зуны сургалтанд суралцах горилгчийн хувьд- орос хэлэнд
хөрвүүлсэн дээд боловсролын дипломын хуулбар, ажлын газрын
тодорхойлолт.

4. Сургуулийн төгсөгчдийн хувьд-10-р ангийн сурлагын дүн, 11-р ангийн
нэгдүгээр хагасын дүнгийн тухай мэдээлэл
(11 жилийн сургалттай
тохиолдолд) эсвэл 11-р ангийн сурлагын дүн, 12-р ангийн нэгдүгээр хагасын
дүнгийн тухай мэдээлэл (12 жилийн сургалттай тохиолдолд)
5. 1-2-р курсын оюутангуудын хувьд – сургалт хариуцсан хэлтсийн тамгаар
баталгаажуулсан сурлагын тодорхойлолт (дундаж балл 2,8 доошгүй байх).
6. Оросын их, дээд сургуулиудын бэлтгэл ангид гэрээгээр суралцаж байгаа
оюутангуудын хувьд- орос хэл, зонхилох хичээлийн дүнг харуулсан 1-р
семестрийн сурлагын тодорхойлолт (суралцах чиглэлээр нь: хүмүүнлэгийн,
техникийн, анагаах ухааны, эдийн засгийн гэх мэт).
7. Аспирантын хөтөлбөрөөр элсэж байгаа горилогчийн хувьд:
1) Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт бөгөөд бүртгэлийн энэ шатанд
суралцах чиглэлд тохирсон сэдэв бүхий реферат.
2) Аспирантын хөтөлбөрөөр суралцуулхаар элсүүлхийг зөвшөөрсөн их, дээд
сургуулийн албан тоот.
8. “Орос хэлний мэдлэгийг баталгаажуулсан баримт бичгүүд” гэсэн зүйлд орос
хэлийг хаана, хэзээ, ямар хугацаатай сурсан тухай мэдээллийг тусгах
(чөлөөтэй маягаар бөглөж ирүүлэх); дамжаа төгссөн гэрчилгээний хуулбар
эсвэл одоо суралцаж байгаа тухай тодорхойлолтыг 1-р улиралын дүнгийн
хамт ирүүлэх; Оросын шинжлэх ухаан соёлын төвөөс олгосон орос хэлний
олимпиадын ялагчийн гэрчилгээний хуулбар.
9. Сүүлийн 3 жилд явагдсан олимпиад, уралдаан (олон улсын, улсын, бүс
нутгийн түвшингөөр)-д оролцсон хийгээд ялагчаар тодорсон тухай диплом,
сайшаалын үнэмлэхний хуулбар.
10. Мөн хугацаанд 3-р сарын 15-26 дотор горилгочид мэдээллийн системд
дурдсан бүх баримт бичгийг цаасан дээр буулгаж ОШУСТ-ийн
элсэлтийн комисст дараах хаягаар ирүүлнэ: Монгол Улс, Улаанбаатар хот,
12-р хороолол, Токиогийн гудамж, 39.
Энэхүү баримт бичгийн бүрдлийг бүрдүүлж нэг файлд оруулан хийх
шаардлагатай.
Горилгчдын дунд явуулах сонголтыг портфолио шалгаруулалтыг үндэслэн
явуулна. Техникийн болон химийн мэргэжлээр элсэх, адилхан дундаж баллтай
горилгчид математик, химийн шалгалтанд орно. Хүмүүнлэгийн чиглэлийн
мэргэжлээр элсэх, адилхан дундаж баллтай горилгчид орос хэл /амаар/-ний
шалгалтанд орно.

II. 3-р сарын 28-29 – портфолио шалгаруулалтын дүнг гаргах
сарын 30 –www.http//mng.rs.gov.ru сайт дээр портфолио
шалгаруулалтаар адилхан дундаж баллтай математик, химии, орос
хэлний шалгалтанд орох горилогчдын нэрсийг байршуулна.
3-р сарын 31 4-р сарын 1 – адилхан дундаж баллтай горилогчдоос
шалгалт авна.

III. 3-р
IV.

V. 4-р сарын 2-5 –орос хэлний түвшинг тогтоох зорилгоор орос хэлний
шалгалт-ярилцлага зохион явуулж нэгдүгээр ангид эсвэл бэлтгэл
ангид явуулах асуудлыг шийдэх.
VI. 4-р сарын 6 – элсэлтийн шалгаруулалтын дүнг гаргаж шалгарсан
горилгчдын нэрсийг нийтлэх.
VII. 4-р сарын 7–16 - шалгарсан горилгочдын баримт бичиг (цахим болон
цаасан хэлбэрээр )-ийг бүрдүүлэх, явуулах бэлтгэл ажил. (Баримт
бичгийн жагсаалтыг нэмж гаргах болно)
VIII. 4-р сарын 20 - шалгарсан горилгчдын баримт бичгийг Холбооны
Россотрудничество агентлаг руу явуулах.
Шалгаруулалтын хоёрдугаар үе шат – 5-р сар - 7-р сар. Холбооны
Россотрудничество агентлаг, Оросын Холбооны Улсын боловсрол, шинлэх
ухааны яам, гадаадын иргэдийг хүлээн авч суралцуулахаар болсон оросын
их, дээд сургулиудад ирүүлсэн баримт бичгийг судлах.
Портфолио шалгаруулалтад баллыг нь тооцон харгалзах
сонгосон мэргэжлийн зонхилох хичээлүүд
2-р хүснэгт
Код
Направление подготовки
Профилирующие предметы
специальности
(специальности)
Высшее образование – бакалавриат (4 года обучения)
Математика, информатика
02.00.00
Компьютерные и
информационные технологии
Математика, физика
03.00.00
Физика и астрономия
Химия, биология
04.00.00
Химия
Математика, физика
05.00.00
Науки о земле
Биология, химия
06.00.00
Биологические науки
Математика, черчение
07.00.00
Архитектура
(или МХК)
Математика, информатика
08.00.00
Техника и технологии
строительства
09.00.00
Информатика и вычислительная Математика, информатика
техника
Математика, информатика
12.00.00
Фотоника, проборостроение,
оптические и биотехнические
системы и технологии
Математика, физика
13.00.00
Электро- и теплоэнергетика
Математика, физика
15.00.00
Машиностроение
Математика, физика
16.00.00
Физико-технические науки и
технологии
Химия, биология
18.00.00
Химические технологии
Химия, биология
19.00.00
Промышленная экология и

37.00.00

биотехнологии
Техносферная безопасность
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Технология материалов
Техника и технологии наземного
транспорта
Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетнокосмической техники
Управление в технических
системах
Нанотехнологии и
наноматериалы
Технология легкой
промышленности
Психологические науки

38.00.00
39.00.00

Экономика и управление
Социология и социальная работа

40.00.00

Юриспруденция

41.00.00

Политические науки и
регионоведение
Средства массовой информации
информационно-библиотечное
дело
Сервис и туризм

20.00.00
21.00.00
22.00.00
23.00.00
25.00.00

27.00.00
28.00.00
29.00.00

42.00.00

43.00.00

46.00.00

Образование и педагогические
науки
Языкознание и
литературоведение
История и археология

49.00.00

Физическая культура и спорт

44.00.00
45.00.00

Математика, химия
Математика, физика
Математика, физика
Математика, физика
Математика, физика
Математика, физика
Математика, физика
Математика, химия
Обществознание,
иностранный язык
Математика, информатика
Обществознание,
иностранный язык
Обществознание,
иностранный язык
Обществознание,
иностранный язык
Обществознание,
иностранный язык
Обществознание,
иностранный язык
Обществознание,
иностранный язык
Обществознание,
иностранный (русский) язык
Обществознание,
иностранный язык
Биология, физкультура

 Урлагийн мэргэжлээр элсэж байгаа горилгочид оросын их, дээд
сургуульд ирж элсэлтийн нэмэлт шалгалт өгнө. Элсэлтийн нэмэлт
шалгалтыг авах хугацааны тухай мэдээллийг тухайн сургуулийн сайт
дээр байршуулсан байна.
 Ординатурын хөтөлбөрөөр суралцах горилгочид орос хэлийг заавал
мэддэг байх ёстой.

Бүртгэлийн комиссийн ажил, баримт бичиг бөглөх
тухай зөвлөлгөө өгөх хуваарь:

3-р сарын 15, 16 , 21-26 –124 тоот өрөө (1-р давхарт) 10.00-аас 17. 00 хүртэл,
завсарлага 13.00-оос 14. 00 хүртэл.

3-р сарын 17-19 Оросын боловсролын үзэсгэлэнгийн явцад 2-р давхарт
«Москва» нэртэй өрөөнд (мөн хуваарийн дагуу).

3-р сарын 19, 26 баримт бичиг хүлээн авах 10.00 –аас 16.00 хүртэл.
Баримт бичгээ бүрдүүлээгүй гадаадын иргэнийг горилгчдын нэрснээс хасна.

