
НОМХОН ДАЛАЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬД 
ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ! 
Хабаровск хот, Орос улс! 

 
Үзэсгэлэнт Амар мөрний эргийн дагуу байрладаг 

Хабаровск хот бол Хабаровскийн хязгаар болон Алс 
Дорнодын холбооны дүүргийн төв юм.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Хабаровск нь Орос улс төдийгүй олон улсын төмөр 

зам, агаарын тээвэр, усан болон автозамын зангилаа болон 
оршдог юм. 

Хабаровск бол 600 мянга орчим хүн амтай Оросын 
Холбооны улсын Алс Дорнодын томоохон эдийн засаг, соёл, 
боловсролын төв юм.  

Хабаровск хот 10 улсын их дээд сургуультай, тэдний 
дотор Номхон далайн улсын их сургууль тэргүүлэгч 
сургуулиудын нэг юм  

Тус их сургууль 1958 онд байгуулагдсан. 2005 оны 3-р 
сараас тус их сургууль «Тихоокеанский государственный 
университет» (ТОГУ) гэсэн зэрэгтэй болсон.   

Өнөөгийн байдлаар тус сургууль нь Оросын Холбооны 
улсын Алс Дорнодын боловсрол болон эрдэм 
шинжилгээний томоохон төвүүдийн нэг юм. Одоогоор тус 
их сургуульд 16 мянга гаруй оюутан суралцаж байгаагаас 7 
мянга орчим нь өдрийн хөтөлбөрөөр сурдаг. Тус сургуульд 
бакалаврын 42, магистрын 38, аспирантур болон 
докторантурын 47 чиглэлээр мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж 
байна. Их сургуульд 862 багш эрдэмтэн ажилладаг, тэдний 
дотор 113 нь доктор, 410 орчим нь дэд докторын зэрэгтэй.   

Номхон далайн улсын их сургууль нь 20 гаруй жил 
АНУ, Япон, БНХАУ, БНСУ, БНСАУ, Вьетнам, Таиланд, 
Энэтхэг зэрэг улсаас гадаадын оюутнуудыг янз бүрийн 
хөтөлбөрөөр элсүүлэн авч байна. Одоогоор тус их сургуульд 
450 гадаад оюутан суралцаж байна. 

 
 

НОМХОН ДАЛАЙН УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ  
 

орчин үеийн боловсролын мэргэжлүүдээр суралцахыг 
уриалж байна  

 
Тус сургууль гадаад оюутнуудыг бакалаврын 42, 

магистрын 38 мэргэжлээр бэлтгэх боломжтой. Сурлага дан 
гадаад оюутнуудын эсвэл оросын оюутнуудын ангид явагдана. 
Их сургуулийг төгсгөгчид ОХУ-ын боловсролын стандартын 
дипломыг авна.  

 
Их сургуулийн бүтэц: 

• Барилгын инженерын факультет  
• Нийгэм – соёл түүхийн факультет  
• Тээвэр – эрчим хүчний факультет 
• Мэдээллийн технологийн автоматжуулалтын 

факультет 
• Уран барилга  дизайны факультет  
• Компьютер болон тулгуур шинжлэх ухааны  

факультет  
• Байгаль эдлэл экологийн Факультет 

природопользования и экологии  
• Эдийн засаг менежментийн факультет  
• Хууль цаазны факультет  
• Эчнээр сургах факультет  
• Эчнээр сургах факультет (түргэтгэсэн сургалт)  
• Давтан бэлтгэх болон мэргэшлийг дээшлүүлэх 

факультет 
• Түргэтгэсэн болон зэрэгцсэн боловсролын факультет  

(өдрөөр-эчнээр сурах) 
• Түргэтгэсэн болон зэрэгцсэн боловсролын факультет 

түргэтгэсэн сургалт) 
 

Долоо хоногт дунджаар 30 цагийн хичээл явагдана, нэг 
хичээлийн хөтөлбөр нь – 2-6 цаг.  Нэг семестрт 8 хөтөлбөр 
орно. Нэг группт 15 – 20 оюутан сурдаг. 

 
Суралцах хугацаа 

 
 

 
Год - жил 
бэлтгэл анги→бакалавр→магистратур→аспирантур→докторантур 

 
Сургалтын өмнөх хэлний бэлтгэл 

 
Их сургуулийн боловсрол эзэмшиж диплом авахыг 

хүссэн гадаадын оюутнуудад зориулж орос хэлний бэлтгэл 
сургалт явуулдаг. Төгснөөр их сургуулийн орос хэлний 
бэлтгэл гарсан баримт олгоно. 

Орос хэл мэдлэгийн  түвшин шалгаруулах  
шалгалтанд бэлтгэх хөтөлбөр 

Тус их сургуульд орос хэл мэдлэгийн 4 түвшин 
шалгаруулах тест шалгалт явуулах Орос хэлний мэдлэгийн 
түвшин шалгаруулах төв ажиллаж байна. Тест явуулсны 
дараа гадаад оюутнуудад орос хэлний мэдлэгийн түвшин 
тогтоох шалгалт өгсөн тухай баримт олгоно.  

 
Бакалавр бэлтгэх чиглэлүүд 

 
Эдэлбэр газрын кадастр 
Газрын тос шатах хий 
Барилга 
Техногений  аюулгүй байдал 
Тээвэр технологийн 
цогцолборууд   
Тээврийн технологи  
Тээвэр технологийн машин 
тоног төхөөрөмжийн ашиглалт 
Эрчим хүчний  машин 
үйлдвэрлэл 
Уран барилга 
Чимэглэх хавсарга урлаг ба 
ардын гар урлаг 
Архитектурын дизайн  
Инноватик 
Мэдээллийн технологи ба 
холбооны сүлжээ 
Мэдээллийн систем ба 
компьютерийн техник 
Мэдээллийн систем ба 
технологи 
Машин үйлдвэрлэлийн 
технологийн хангалт  
Уул уурхай 
Стандартчлал ба хэмжүүрийн 
ухаан 
Металл боловсруулах 
технологи  
Техникийн системийн 
менежмент	  

Чанарын менежмент 
Эдийн засаг 
Менеджмент 

Бизнес-информатик 
Улсын ба орон 

нутгийн удирдлага 
Худалдаа  

Хавсарга информатик 
Ландшафтын 
архитектур 
Ойн аж ахуй 

Ой бэлтгэх болон мод 
боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн 

технологи 
Химийн технологи 
Хими технологи, 

биотехнологи,  газрын 
тосны технологийн эрчим 

хүч, нөөц хадгалах 
процессууд  
Хууль цааз 
Математик 

Программын инженер 
Физик 

Сэтгүүл зүй 
Гадаад орон судлал 

Хэл судлал 
Нийгмийн ажил 

Үйлчилгээ  
Жуулчлал 

Зочид буудлын үйлчилгээ	  
 

Магистр бэлтгэх чиглэлүүд 
 

Эдэлбэр газрын кадастр  
Барилга 
Техногений  аюулгүй 
байдал 
Эрчим хүчний  машин 
үйлдвэрлэл 
Тээвэр технологийн 

Техникийн системийг удирдах 
Чанарын менежмент 

Стандартчлал ба хэмжүүрийн ухаан 
Мэдээллийн систем ба 

компьютерийн техник Ландшафтын 
архитектур 
Ойн аж ахуй 

1 г 4 года
  

2 года 3 года 5 лет 



машин ба төхөөрөмж  
Газар дээрх тээвэр 
технологийн 
цогцолборууд   
Тээвэр технологийн 
машин тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалт 
Тээврийн процессын 
технологи 
Уран барилга 
Архитектурын дизайн  
Инноватик 
Мэдээллийн технологи 
ба холбооны сүлжээ 
Уул уурхай 
Машин үйлдвэрлэлийн 
зохион бүтээгчийн 
технологийн хангалт 

Ой бэлтгэх болон мод боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн технологи 

Химийн технологи 
Хими технологи, биотехнологи,  
газрын тосны технологийн эрчим 
хүч, нөөц хадгалах процессууд  

Хууль зүй 
Хавсарга математик ба информатик 

Программын инженер  
Гадаад орон судлал 

Хэл судлал 
Тулгуур ба хавсарга хэл судлал 

Нийгмийн ажил 
 

*Мэргэжлүүдийн жагсаалт өөрчлөгдөж болно.  
 

Аспирантур 
Өнөөгийн байдлаар аспирантурт шинжлэх ухааны 

8 чиглэлийн 40 мэргэжлээр сургалт явуулж байна. 
Чиглэлүүд нь: Физик-математик, Биологи, Техник, 
Эдийн засаг, Хэл зүй, Хууль зүй, Нийгмийн ухаан, 
Газар зүй. 

 
Докторантур 

Өнөөгийн байдлаар докторантурт шинжлэх ухааны 3 
чиглэлийн 7 мэргэжлээр сургалт явуулж байна. 
Чиглэлүүд нь: Физик-математик, Техник, Эдийн засаг. 
 

Сурлагын хуваарь 
 

 намрын семестр хаврын семестр 
Суралцах 
хугацаа 

9-р сарын 8  -   
1-р сарын 4 

2-р сарын 9 –  
6-р сарын 7 

Шалгалт 1-р сарын 5 -   
1-р сарын 28 

6-р сарын 8 -   
7-р сарын 5  

Амралт 1-р сарын 28  -   
2-р сарын 8  

7-р сарын 6 – 
9-р сарын 8  

 
НДИС-д сурах бүртгэл 

Бүртгүүлэхэд шаардагдах баримт бичиг, түүний дотор 
өргөдлийн маягт зэрэг элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг www.pnu.edu.ru хаягаар орж үзэж болно. 

Шардагдах баримт бичгүүдээ intdep@pnu.edu.ru 
цахилгаан шуудангаар ирүүлэх хэрэгтэй.  

 
 
 

Их сургуульд ирэхдээ 
Их сургуульд элсэхийг хүссэн гадаадын иргэдийн  баримт 

бичгийн жагсаалт: 
- бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хавсралтын хамт); 
- бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хавсралтын хамт) орос 
хэлээр (орчуулга); 
- Хүний дархлал хомсдлын вирус болон ДОХ, тэмбүүний  
өвчингүйг нотлосон эмнэлгийн лабораторийн албан ёсны 
тодорхойлолт, цээжний рентген зураг; 
- Хүний дархлал хомсдлын вирус болон ДОХ, тэмбүүний  
өвчингүйг нотлосон эмнэлгийн лабораторийн албан ёсны 
тодорхойлолтын батлуулсан орчуулга; 
- гадаад паспорт, ОХУ-д орох виз, ОХУ-д түр оршин суух 
зөвшөөрлийн  (миграционная карта) хуулбар; 
- 4 өнгөт зураг (3x4 см). 
Семестрийн буюу хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөө 
бүрэн төлсөн, суралцах гэрээ байгуулсны дараа сургуульд 
орсонд тооцогдоно.  
  

Оюутны дотуур байр 
Тус их сургууль сургуулийнхаа хажууд байрладаг хоёр 

янзын оюутны дотуур байруудтай.  
Энгийн оюутны дотуур байр: тавилгатай 4 хүний өрөө; 

хөргөгч, зурагт; давхар бүрт шүршүүр, ариун цэврийн өрөө, 
хоёр гал тогооны өрөөтэй.  

Секцтэй оюутны дотуур байр: тавилгатай 2-3 хүний 
өрөө; 1 секци 2 өрөөтэй; секц бүр хөргөгч, зурагт, шүршүүр, 
ариун цэврийн өрөөтэй; 4-5 секци нэг гал тогооны өрөөтэй.  
 

Визийн асуудал 
Тус сургууль визийн үйлчилгээ олгодог. Үүнд: ОХУ-ын  

цагаачлалын албаны (УФМС России) урилга, бүртгэл, бүртгэл 
сунгах, олон удаагийн виз орно. 

 

Хабаровск хотод хүлээн авах  
Тус сургууль Хабаровск хотын нисэх онгоцны буудалд 

тосч авна. Нисэхээс 7 хоногийн өмнө intdep@pnu.edu.ru цахим 
шуудангаар мэдүүлнэ үү. 
 

Сонирхож байгаа асуудлаар  
 

intdep@pnu.edu.ru, тел./факс +7-4212-720712 
буюу 

Россия, 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 136, офис 
241 центр шуудангийн хаягаар хандана уу. 

Веб-сайт: pnu.edu.ru 

НОМХОН ДАЛАЙН 
УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ 

 
 

 
 

 
Хабаровск 
хот 

Орос Улс 


