
 

ХАВСРАЛТ 1.1. 

 
Горилогчийн сонгосон чиглэлийн бүлэгт нийцсэн голлох хичээлийн хуваарилалт  

Бүлгийн 
№ Тестын шалгалт * Чиглэлийн бүлэг Бүлэг дэх чиглэлийн 

тоо 

1 
Физик 

+ 
Математик 

01 – Математик ба механик 
02 – Компьютер, мэдээллийн шинжлэх ухаан  
03 – Физик ба астрономи 
05 – Дэлхийн тухай шинжлэх ухаан  
07 – Архитектур /уран барилга/ 
08 – Барилгын техник, технологии  
09 – Информатик, тооцоолон бодох техник  
10 – Мэдээллийн аюулгүй байдал  
11 – Электроник, радиотехник, холбооны системы  
12 – Фотоник, багаж үйлдвэрлэл, оптик ба 
биотехникийн системууд болон технологи  
13 – Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний техник 
14 – Цөмийн эрчим хүч ба технологи 
15 – Машины үйлдвэрлэл 
16 – Физик-техникийн шинжлэх ухаан, технологи 
20 – Техно бүрхүүлийн аюулгүй байдал, байгаль 
орчны байгуулалт  
21 – Хавсралт геологи, уул уурхай, газрын тос 
хийн үйлдвэр, геодези  
22 – Материалын технологи 
23 – Хуурай газрын тээврийн техник, технологи                  
24 – Агаар, пуужин сансрын техник 

24 чиглэл 



 

25 – Аэронавигаци ба агаар, пуужин сансрын 
техникийн ашиглалт  
26 – Усан онгоцны үйлдвэр, усан тээврийн техник, 
технологи 
27 – Техникийн систем дахь удирдлага  
28 – Нанотехнологи, наноматериалууд 

2 
Хими 

+ 
Биологи 

30 – Суурь анагаах ухаан  
31 – Клиник анагаах ухаан 
32 – Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, урьдчлан 
сэргийлэх анагаах ухаан  
33 – Эм зүй  
34 – Асран сувилахүй 
35 – Хөдөө, ой, загасны аж ахуй  
36 – Мал эмнэлэг, зоотехникийн ухаан  
06 – Биологийн шинжлэх ухаан  
19 – Биотехнологи 

9 чиглэл 
 

Үүнээс: 
Анагаах ухаан (30-34) 

3 
Хими 

+ 
Математик 

04 – Хими 
18 – Химийн технологи 
29 – Хөнгөн үйлдвэрийн технологи  

3 чиглэл 

4 
Орос хэл 

+ 
Биологи 

37 – Сэтгэл зүйн шинжлэх ухаан Психология 
49 – Биеийн тамир, спорт  2 чиглэл 

5 
Түүх (дэлхийн) 

+ 
Орос хэл 

40 – Хууль зүй  
41 – Улс төрийн шинжлэх ухаан, бүс нутаг судлал  
42 – Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, 
мэдээлэл номын сангийн  
43 – Үйлчилгээ, аялал жуулчлал  
44 – Боловсрол, сурган хүмүүжүүлэх ухаан  
45 – Хэл, утга зохиол судлал  
46 – Түүх, археологи 

11 чиглэл 



 

 

 

47 – Философи, этик, шашин судлал  
48 – Теологи-шашны номлол 
50 – Урлаг судлал 
51 – Соёл судлал, сошиал соёлын төслүүд  
58 – Дорно ба африк судлал  

6 
Математик 

+ 
Орос хэл 

38 – Эдийн засаг, удирдлага 
39 – Социологи, нийгмийн ажилтан  2 чиглэл 

7 

Урлагийн мэргэжил 
(ажлын хэсгүүдэд 

ОХУ-ын Соёлын яам, 
түүний мэдэлд байгаа 

боловсролын 
байгууллагуудын 
төлөөлөгчдийг 

татан оролцуулна 

52 – Тайз, утга зохиолын урлаг  
53 – Хөгжмийн урлаг  
54 – Дүрслэх урлаг ба хавсралт урлагийн төрөл  
55 – Дэлгэцийн урлаг  

3 чиглэл 


