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БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ
2006 онд байгуулагдсан, одоо цагт Буриад улсын их 
сургуулийн байгууламжийн том салбар юм. Багшийн 
дээд сургууль шинэчлэлийн сэтгэхүй, соёлтой, 
дотоод, гадаад  ажлын зах зээлд шаардлагатай, уран 
бүтээлийн мэргэжлийн ба боловсролын байгууллагийн 
шинжлэх ухааны ажиллагаанд бэлэн мэргэжилтдийг 
бэлтгэдэг.

Багшийн дээд сургуулийн чухаг боломж бол энд 
сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд, сурагчид, оюутанд, 
насанд хүрсэн хүнд «заахыг заадаг» юм.

ТӨГСӨГЧДИЙН ШААРДЛАГЫН 
ХҮРЭЭ БОЛ:

дунд сургуульнууд, гимназинууд, лицейнүүд, хүүхдийн 
цэцэрлэгүүд; нэмэлт боловсролын байгуулалтууд; 
орон нутгийн сэтгэл зүйн үйлчилгээнүүд, боловсролын 
байгууллагийн сэтгэл зүйн-анагаах ухааны-сурган 
хүмүүжүүлхийн комиссиуд; залуучуудын үйлчилгээний 
төвүүд; тусгай (залруулгийн) ерөнхий боловсролын 
сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн ба дунд сургуулийн 
байгууллагууд,  хөгжлийн сургуулиуд; дунд  ба дээд 
мэргэжлийн сургуулиуд.



СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХИЙН  БОЛОВСРОЛ СЭТГЭЛ ЗҮЙН-СУРГАН 
ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХИЙН  БОЛОВСРОЛ

«Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн 
боловсрол»
Олгох мэргэшил
Сурган хүмүүжүүлэхийн  бакалавр
(мэргэжил «Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн 
боловсрол»)
Элсэлтийн шалгалт
орос хэл; нийгэм мэдлэг
Сургалтын хэлбэр
эчнээр
Сургалтын хугацаа
5 жил

«Бага сургуулийн боловсрол»
Олгох мэргэшил
Сурган хүмүүжүүлэхийн  бакалавр
(мэргэжил «Бага сургуулийн  боловсрол»)
Элсэлтийн шалгалт
орос хэл; нийгэм мэдлэг;  тооны ухаан;
орос хэл; нийгэм мэдлэг
Сургалтын хэлбэр
өдрөөр (хавсарга бакалавриат), эчнээр
Сургалтын хугацаа
4 жил, 5 жил

«Сэтгэл зүйн боловсрол»
Олгох мэргэшил
Сэтгэл зүйн-сурган хүмүүжүүлэхийн  боловсролын 
бакалавр
(мэргэжил  «Боловсролын сэтгэл зүй»)
Элсэлтийн шалгалт
орос хэл; биологи; нийгэм мэдлэг; орос хэл; биологи
Сургалтын хэлбэр
өдрөөр , эчнээр
Сургалтын хугацаа
4 жил, 5 жил

СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХИЙН  БОЛОВСРОЛ ТУСГАЙ (ГЭМТЭЛ СОГОГ 
СУДЛАЛЫН) БОЛОВСРОЛ

«Технологийн боловсрол»
Олгох мэргэшил
Сурган хүмүүжүүлэхийн  бакалавр
(мэргэжил «технологийн боловсрол»)
Элсэлтийн шалгалт
орос хэл; нийгэм мэдлэг
Сургалтын хэлбэр
эчнээр
Сургалтын хугацаа
5 жил

«Хөгжмийн боловсрол»
Олгох мэргэшил
Сэтгэл зүйн-сурган хүмүүжүүлэхийн  боловсролын 
бакалавр
(мэргэжил  «хөгжмийн боловсрол»)
Элсэлтийн шалгалт
Уран бүтээлийн шалгалт (хөгжим сонсох) 
орос хэл; нийгэм мэдлэг; 
Уран бүтээлийн шалгалт (хөгжим сонсох) 
Сургалтын хэлбэр
өдрөөр , эчнээр
Сургалтын хугацаа
4 жил, 5 жил

Тусгай (гэмтэл согог судлалын) боловсрол
Олгох мэргэшил
Тусгай боловсролын бакалавр
(мэргэжил  «Логопеди»)
Элсэлтийн шалгалт
орос хэл; биологи; нийгэм мэдлэг; 
орос хэл; биологи; 
Сургалтын хэлбэр
өдрөөр , эчнээр
Сургалтын хугацаа
4 жил, 5 жил

СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХИЙН  БОЛОВСРОЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

«Технологи ба информатик»
Олгох мэргэшил
Сурган хүмүүжүүлэхийн  бакалавр
(мэргэжил «Технологи» ба «Информатик»)
Элсэлтийн шалгалт
орос хэл; нийгэм мэдлэг, тооны ухаан
Сургалтын хэлбэр
эчнээр
Сургалтын хугацаа
5 жил

«Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсрол ба 
гадаад хэл»
Олгох мэргэшил
Сурган хүмүүжүүлэхийн  бакалавр
(мэргэжил «Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн 
боловсрол», «гадаад хэл»)
Элсэлтийн шалгалт
орос хэл; нийгэм мэдлэг, тооны ухаан
Сургалтын хэлбэр
эчнээр
Сургалтын хугацаа
5 жил

«Мэргэжлийн сургалт»
Олгох мэргэшил
Сурган хүмүүжүүлэхийн  бакалавр
(мэргэжил «Гоёлын хавсарга урлаг ба дизайн»)
Элсэлтийн шалгалт
орос хэл; тооны ухаан; уран бүтээлийн шалгалт 
(зураг)
орос хэл; уран бүтээлийн шалгалт (зураг)
Сургалтын хэлбэр
өдрөөр (хавсарга бакалавриат), эчнээр
Сургалтын хугацаа
4 жил, 5 жил
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магистратур

Үйлчилгээний хүрээ: сувилагч, хүмүүжүүлэгч 
нар; бүлгэм секцийн эрхлэгч; соёл-зугаацлын 
төвүүдийн ажилтан, хөгжлийн сургуульнууд, 
цагаатгалын анагаах ухааны төвүүд,  орон 
нутгийн ажлын алба, улсын ба наймааны 
төвүүдийн сэтгэл судлаачид, ажилтныг 
тохируулж авах  агентлаг, дизайн-чимэглэгч 
хүрээ  г.м.

Хүн ам үйлчлэх нийгмийн, анагаах ухааны 
хүрээ: хөгжлийн сургуульнууд, цагаатгалын 
анагаах ухааны төвүүд, сэтгэл зүйн-анагаах 
ухааны-сурган хүмүүжүүлхийн зөвлөлгөөнүүд; 
сувиллын газрууд, нийгмийн хүн ам хамгаалах 
байгууллагууд.

Уран бүтэлийн хүрээ: Бүлгэм секцийн 
хөгжмийн эрхлэгч, хөгжмийн театрын эрхлэгч, 
гүйцэтгэгч ба концертын тэргүүн  нар.

БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ
2006 онд байгуулагдсан, одоо цагт Буриад улсын их 
сургуулийн байгууламжийн том салбар юм. Багшийн 
дээд сургууль шинэчлэлийн сэтгэхүй, соёлтой, 
дотоод, гадаад  ажлын зах зээлд шаардлагатай, уран 
бүтээлийн мэргэжлийн ба боловсролын байгууллагийн 
шинжлэх ухааны ажиллагаанд бэлэн мэргэжилтдийг 
бэлтгэдэг.

Багшийн дээд сургуулийн чухаг боломж бол энд 
сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд, сурагчид, оюутанд, 
насанд хүрсэн хүнд «заахыг заадаг» юм.



СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХИЙН БОЛОВСРОЛ
ХАВСАРГА БАКАЛАВР
Олгох мэргэшил - сурган хүмүүжүүлэхийн  
бакалавр
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр 
Чиглэл: бага сургуулийн боловсрол
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт) (орос хэл; нийгэм мэдлэг, тооны ухаан)
Чиглэл: бага сургуулийн боловсрол
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт)  (орос хэл; нийгэм мэдлэг, тооны ухаан), 
уран бүтээлийн шалгалт (хөгжим сонсох)

БАКАЛАВРИАТ
Олгох мэргэшил - сурган хүмүүжүүлэхийн бакалавр
Сургалтын хэлбэр: эчнээр
Чиглэл: бага сургуулийн боловсрол
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт) (орос хэл; нийгэм мэдлэг, тооны ухаан)
Чиглэл: сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн 
боловсрол
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт) (орос хэл; нийгэм мэдлэг, тооны ухаан)
Чиглэл: технологийн боловсрол
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт)  (орос хэл; нийгэм мэдлэг, тооны ухаан)
Чиглэл: хөгжмийн боловсрол
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт)  (орос хэл; нийгэм мэдлэг, тооны ухаан), 
уран бүтээлийн шалгалт (хөгжим сонсох)

СЭТГЭЛ ЗҮЙН-СУРГАН 
ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХИЙН БОЛОВСРОЛ
БАКАЛАВРИАТ
Олгох мэргэшил: сэтгэл зүйн-сурган 
хүмүүжүүлэхийн  боловсролын бакалавр
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр, эчнээр
Чиглэл: сэтгэл зүйн  боловсрол
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт) (орос хэл; биологи, нийгэм мэдлэг)

ТУСГАЙ (ГЭМТЭЛ СОГОГ СУДЛАЛЫН) 
БОЛОВСРОЛ
БАКАЛАВРИАТ
Олгох мэргэшил: тусгай (гэмтэл согог судлалын) 
бакалавр
Чиглэл: Логопеди
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт) (орос хэл; биологи; нийгэм мэдлэг)

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ
БАКАЛАВРИАТ
Олгох мэргэшил: мэргэжлийн сургалтын  
бакалавр
(мэргэжил «Гоёлын хавсарга урлаг ба дизайн»)
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр, эчнээр
Чиглэл: Гоёлын хавсарга урлаг ба дизайн
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт) орос хэл; нийгэм мэдлэг;  уран бүтээлийн 
шалгалт (зураг)

СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХИЙН БОЛОВСРОЛ
(ХОЁР ЧИГЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛЭЭР)
ХАВСАРГА БАКАЛАВРИАТ
Олгох мэргэшил: Сурган хүмүүжүүлэхийн  
боловсролын бакалавр (хоёр чиглэлийн бэлтгэлээр)
Сургалтын хэлбэр: эчнээр
Чиглэл:  Конфесийн түүх ба соёл
Элсэлтийн шалгалт: НУШ (нэгдсэн улсын 
шалгалт) орос хэл, түүх, нийгэм мэдлэг

МАГИСТРАТУР - 
дээд мэргэжлийн боловсролын 2-дахь шат 
юм. Бакалавр-төгсөгчидт магистратур бол – 
боловсролоо үргэлжлүүлэх бөгөөд сонгосон 
мэргэжлийн хүрээлэнд гүнзгий мэдлэг авах  арга 
боломж  юм. Мэргэжилтэдт – давтан бэлтгэх ба 
мэргэжлээ дээшлүүлэх (хоёр жилийн хугацаад 
2-дахь дээд боловсрол)

Чиглэл:  сурган хүмүүжүүлэхийн  боловсрол
Мэргэшил: сурган хүмүүжүүлэхийн  чиглэлийн 
магистр
Чиглэл:  сэтгэл зүйн-сурган хүмүүжүүлэхийн  
боловсрол
Мэргэшил: сэтгэл зүйн- сурган хүмүүжүүлэхийн  
чиглэлийн магистр

СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХИЙН  БОЛОВСРОЛ
«Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсрол»
Олгох мэргэшил
Сурган хүмүүжүүлэхийн  бакалавр
(мэргэжил «Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн 
боловсрол»)
Элсэлтийн шалгалт
орос хэл; нийгэм мэдлэг
Сургалтын хэлбэр
эчнээр
Сургалтын хугацаа
5 жил

Чиглэл: Дээд  мэргэжлийн сургуульд  багшлах. 
Боловсролын менеджмент
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр, эчнээр
Элсэлтийн шалгалт: ярилцах
Чиглэл: Бага сургуулийн  боловсролын 
Сургалтын хэлбэр: өдрөөр, эчнээр
Элсэлтийн шалгалт: орос хэл, нийгэм мэдлэг, ярилцах
Сургалтын хугацаа 4 жил, 5 жил


