
  

 

Э.ПҮРЭВ-ЭРДЭНЭ 
 

АРХИТЕКТУРЫН ТӨСӨЛ 
БОЛОВСРУУЛАЛТ:СУРГАЛТАД 
ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА 

2020 он 
 
Архитектурын хөтөлбөрт ордог 
Архитектурын Дизайн-7 хичээлийн 
оюутанд өгөх мэдлэг ба чадварын 
талаарх ойлголтыг 4 бүлэг болгож энэхүү 
гарын авлагад танилцуулсан. 
Архитектурын төсөл боловсруулах үе 
шатууд, түүнд шаардлагатай мэдлэг, 
үзэл санаа, жишээ, ойлголтыг 
хамтруулан оруулахыг зорьсон. 20,25 х.х. 
ISBN: 978-9919-20-382-5 
 
 
 

 
 
  

 
    
                                Ж. ГОМБО 
        Хотын суурьшлын бүсийн төлөвлөлт,                     
барилгажуулалт 
                         (Гарын авлага)  
    
                                                           УБ- 2010 он. 
Тус гарын авалгыг ШУТИС-БАС –н  
Архитектурын салбарын баклавр, магистр 
оюутан,  
зураг төслийн байгууллагын мэрэгжилтэн 
болон хот 
 төлөвлөлтийг сонирохдог  хүмүүст зориулав. 
 ISBN  978-99962-59-61-6 
  Х.х.5,6 
 



 

 

Д.Өлзийсүрэн  
“Нэг айлын сууцны архитектур 

төлөвлөлт” 
(Гарын авлага) 

A.AR322 “Архитектурын дизайн-III” 
хичээлийг сонгон суралцаж буй 
архитектурын ангийн оюутнууд, 
А.AR213 “Архитектур-I” хичээлийг 
сонгон суралцаж буй барилга 
инженерийн ангийн оюутнуудад 
курсийн төсөл гүйцэтгэхэд энэхүү 
гарын авлага зориулагдсан болно.  

 
ISBN 978-9919-20-388-7 

 

 
 
 

 

Д.Өлзийсүрэн  
        “Архитектурын дизайн-III (Кафе)”  

(Гарын авлага) 

Энэхүү гарын авлагыг кафены 
төлөвлөлт хийх архитекторууд болон 
ШУТИС-ийн Барилга Архитектурын 
Сургуулийн Архитектурын салбарын 
2-р курсын оюутнуудын архитектурын 
төсөл гүйцэтгэхэд зориулан бэлтгэсэн 
бөгөөд уг гарын авлагад Кафены 
барилгын төсөл боловсруулах 
даалгавар, түүхэн хөгжил, төлөвлөх 
ерөнхий зарчим, тавигдах шаардлага, 
архитектур орон зайн онцлог шийдэл, 
барилгын бүтээц, материалд тавигдах 
шаардлага, ашиглалтын технологи, 
кафед тавигдах галын аюулгүй байдал 
зэрэг ойлголтуудыг тусгасан болно. 

ISBN 978-9919-21-436-4 
 

 

  

  



 
 
 

 
 
 

                               Ж. ГОМБО 
ОРОН СУУЦНЫ ЦОГЦОЛБОРЫН РЕКРЕАЦ,          
НОГООН  БАЙГУУЛАМЖ  
                  (Гарын авлага)   
                                                       УБ- 2010 он. 
 
Тус гарын авалгыг ШУТИС-БАС –н  
Архитектурын салбарын баклавр, магистр 
оюутан,  
зураг төслийн байгууллагын мэрэгжилтэн 
болон хот төлөвлөлт, ногоон байгууламжийг 
сонирохдог  хүмүүст 
 зориулав. 
 ISBN  978-99962-808-7-0  
                 х.х.2,3  
 
 

  
 
 

                       Ж. ГОМБО 
          ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖ,ЗАМЫН  
ХӨДӨЛГӨӨН  
                         (Гарын авлага)  
     
                                                         УБ- 2010 он. 
Тус гарын авалгыг ШУТИС-БАС –н  
Архитектурын салбарын баклавр оюутан, 
зураг төслийн 
 байгууллагын мэрэгжилтэн болон хот 
төлөвлөлт, авто зам,  
талбай сонирохдог  хүмүүст зориулав. 
 ISBN  978-99962-808-6-3 
                  х.х.1,1  
 
 

  
  



  

 

 
 

 
 
 
 

Б. ЖИГЖИД 
 

ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТР 
(Гарын авлага)   

 
УБ 2018 он 

 
ЕБС-ийн багш нар болон Их, 
дээд сургуулийн оюутанд 
зориулсан  

 
ISBN 978-99978-3-481-2 

х.х 11.8 
 

 

  

 

 
 

 
Эмхэтгэсэн: Б. Жигжид 

 
ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТРИЙН 

ТЕСТ 
(гарын авлага) 

 
УБ 2018 он 

 
Их, дээд сургуулийн оюутанд 
зориулсан сурах бичиг 

 
ISBN 978-99978-4-695-2 

 
х.х 10.6 

 



 

 
 

 
 

Б. ЖИГЖИД 
 

ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТРИЙН 
БОДЛОГО, ДАСГАЛЫН 

ХУРААМЖ 
(Гарын авлага)   

 
УБ 2013 он 

 
ЕБС-ийн багш нар болон Их, 
дээд сургуулийн оюутанд 
зориулсан сурах бичиг 
 
Энэ хураамжид бодлого бодох 
аргачлал, тайлбар жишээг 
оруулсан болно. Мөн бодлогыг 
өгөгдөл дээр нь бодох боломж, 
нөхцөлийг тооцсон ба хавсралт 
болгон Их, дээд сургуулиудын 
дунд зохиогдсон олимпиадын 
бодлогыг бодолттой нь 
оруулсан. 

 
 

ISBN 978-99973-45-02-8 
х.х 16.75 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Б. ЖИГЖИД 
 

ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТРИЙН 
ТЕСТ 

(Гарын авлага)   
 

УБ 2008 он 
 

Их, дээд сургуулийн оюутанд 
зориулсан  

 
ISBN  

х.х 3.75 
 

  



 
 

 
Б. ЖИГЖИД 

 
“ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТР” 
ПРАКТИК ХИЧЭЭЛИЙН 

ДЭВТЭР “1” 
(Гарын авлага)   

 
УБ 2006 он 

 
ЕБС-ийн багш нар болон Их, 
дээд сургуулийн оюутанд 
зориулсан  
 
 

 
ISBN  

х.х 3.75 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Б. ЖИГЖИД 
 

“ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТР” 
ПРАКТИК ХИЧЭЭЛИЙН 

ДЭВТЭР “А1” 
(Гарын авлага)   

 
УБ 2015 он 

 
Их, дээд сургуулийн 
архитектурын болон график 
дизайны мэргэжлийн оюутанд 
зориулсан  

 
ISBN  

х.х 3.75 
 

 

  
 
 



 
 

 
Д. БАТТОГТОХ, Б. ЖИГЖИД 

 
ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТР “2” 

(Гарын авлага)   
 

УБ 2012 он 
 

Архитектурын мэргэжлийн  
оюутанд зориулсан  
 
 

 
ISBN  
х.х 16 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Б. ЖИГЖИД 
 

“ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТР” 
ПРАКТИК ХИЧЭЭЛИЙН 

ДЭВТЭР “2” 
(Гарын авлага)   

 
УБ 2012 он 

 
Архитектурын зураглал 
хичээлийг судалж буй оюутанд 
зориулсан  

 
 

ISBN  
х.х 12.75 

 

 

  
 



 
 

 
 

Б. ЖИГЖИД 
 

ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТРИЙН 
ОЛИМПИАДЫН БОДЛОГЫН 

ЭМХЭТГЭЛ 
(Гарын авлага)   

 
УБ 2011 он 

 
Их, дээд сургууль, коллежийн 
оюутан болон олимпиадад 
бэлтгэгч нарт зориулав  
 
 

 
ISBN  

х.х 2.56 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Б. ЖИГЖИД 
 

ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТР (ED101)-
ИЙН ХИЧЭЭЛЭЭР ОЮУТНЫ 
БИЕ ДААН ХИЙХ ГРАФИК 

АЖЛУУД 
(Гарын авлага)   

 
УБ 2006 он 

 
Их, дээд сургууль, коллежийн 
оюутан болон олимпиадад 
бэлтгэгч нарт зориулав  

 
 

ISBN  
х.х 2.5 

 

 



 

 

       Хар зураг  
   (Гарын авлага) 

 

УБ 2020 он 
Энэхүү гарын авлага нь хар 
зургийн сургалтын хүрээнд хар 

зургийн үүсэл, зургийн техник 

ажиллагаа, материалын онцлог, 
хар зургийн зохиомж, 

байгуулалт, гүйцэтгэлийн 

талаарх үндсэн ойлголтууд, 

геометрийн биетүүд болон 
натюрморт зурах дараалал, гэрэл 

сүүдрийн хууль, алслалт, 

төсөөлөл, таталбар зургийн 
талаар дэлгэрэнгүй багтаасан 

болно. 

Их, дээд сургуулийн дүрслэх 
урлаг, архитектур, интерьер 

дизайны салбарын судлаачид, 

оюутнуудад зориулав 

 

ISBN 978-9919-24-004-2 

 

 

     Урлагийн түүх  
   (Гарын авлага) 

УБ 2019 он 
Энэхүү гарын авлага нь дэлхийн 

урлагийн түүхийн хөгжлийн он 

дарааллын бичиг төдийгүй, 
урлагийн хэв маяг, шинж төрх, 

орон зай, цаг хугацааны  хүрээн 

дэх уран бүтээл, урлагийн 
хөгжлийн зүй тогтнолын талаар 

авч үзнэ. Улс үндэстнүүдийн 

урлагийн хэв маяг, соёл, үзэл 
санааны ялгаатай онцлогийн 

талаар ойлгосноор, урлагийн 

сэтгэлгээ, үнэт зүйлийг 

давтагдашгүйгээр бүтээсэн 
хөгжлийн түүхийг танин мэднэ. 

Дэлхийн урлагийн баялаг 

туршлага, мэдлэгээс суралцах нь 
аливааг гоо сайхнаар харах 

бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж, 

гоо сайхны өндөр боловсрол 
олгох ба уран нарийнаар сэтгэн 

туурвих, дэлхийн урлагийн сор, 

бахархал болсон олон бүтээлүүд 

болон бүтээлчдийн талаар 
системтэйгээр суралцах болно. 



Урлагийн түүхийг сонирхон 
судлах  судлаачид, сонирхогчид, 

оюутнуудад зориулав 

ISBN 978-9919-21-525-5 

 

 
 

 
 
 
 

Б. ЖИГЖИД,  
Б. ЭРДЭНЭБАТ, Б. 

МЭНДСАЙХАН 
 

ЗУРАГЗҮЙ XII ДАДЛАГА 
АЖЛЫН ДЭВТЭР 

(Гарын авлага)   
 

УБ 2019 он 
 

ЕБС-ийн 12 ангийн сурагчид  
зориулав  
 
 

 
ISBN  
х.х 6 

 

 

 

 


