
№ Наименование вузов Сайт  

1.  «Волгоград мемлекеттік әлеуметтік-педагогикалық университеті» жоғары білім 

берудің ФСБЕИ 

https://vspu.ru/  

2.  Шешен мемлекеттік педагогикалық институты https://chspu.ru/  

3.  Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті https://omgpu.ru/  

4.  Қазан ұлттық зерттеу технологиялық университеті https://www.kstu.ru/  

5.  Ресей мемлекеттік гуманитарлық университеті https://www.rsuh.ru/  

6.  Гжель мемлекеттік университеті http://www.art-gzhel.ru/  

7.  А.И.Герцен атындағы Ресей мемлекеттік педагогикалық университеті  https://www.herzen.spb.ru/  

8.  Томск мемлекеттік педагогикалық университеті https://www.tspu.edu.ru/  

9.  Нижневартовск мемлекеттік университеті https://nvsu.ru/  

10.  Мәскеу қалалық педагогикалық университеті https://www.mgpu.ru/  

11.  НИИКЭЛ - филиал ФИЦ ИЦиГ СО РАН https://www.sbras.ru/ru/organization/37633  

12.  «Оңтүстік Орал мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық университеті» ФМБИ https://www.cspu.ru/  

13.  Қазан федералды университеті https://kpfu.ru/  

14.  Ресей Ғылым академиясының Сібір бӛлімі, есептеу математикасы және 

математикалық геофизика институты 

https://icmmg.nsc.ru/  

15.  П.Г. Демидова атындағы Ярославль мемлекеттік университеті  https://www.uniyar.ac.ru/  

16.  Ұлттық зерттеу университеті Жоғары экономика мектебі https://www.hse.ru/  

17.  Ресей халықтар достығы университеті http://www.rudn.ru/  

18.  Мәскеу мемлекеттік аймақтық университеті https://mgou.ru/  

19.  Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті http://mpgu.su/  

20.  Ӛнер институты, Новосибирск мемлекеттік педагогикалық университеті https://www.nspu.ru/about/struktura/podrazdel/instituti/ii/  

21.  «Даму физиологиясы институты» Ресей білім академиясы http://www.ivfrao.ru/  

22.  Кемерово мемлекеттік университеті https://kemsu.ru/  

23.  Ресей Ғылым Академиясының МҒЗА микроэлектроника технологиялары және 

жоғары тазалық материалдары институты 

http://www.ipmt-hpm.ac.ru/index.ru.html  

24.  Сібір Федералды Университеті http://www.sfu-kras.ru/  

25.  Новосибирск мемлекеттік педагогикалық университеті https://www.nspu.ru/  

26.  Шығыс Сібір ашық академиясы http://es-io-academy.narod.ru/  

27.  К.Д.Ушинский атындағы Ярославль мемлекеттік педагогикалық университеті http://yspu.org/Main_Page  

28.  А.Г.Благонравов атындағы ФБГУН машина жасау институты Ресей ғылым 

академиясы 

http://www.imash.ru/  

29.  Ресей білім академиясының психологиялық институты https://www.pirao.ru/  

30.  Оңтүстік Орал мемлекеттік университеті https://www.susu.ru/ru  

31.  Псков мемлекеттік университеті https://pskgu.ru/  
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32.  Ресей Федерациясының Білім академиясының FGBNU білім беруді басқару 

институты 

https://iuorao.ru/  

33.  Санкт-Петербургтегі Еуропалық университеті https://eusp.org/  

34.  Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті https://omsu.ru/  

35.  Томск мемлекеттік педагогикалық университеті https://www.tspu.edu.ru/  

36.  Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті https://omsu.ru/  

37.  Пермь мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті http://www.psu.ru/  

38.  С.А. Соболев атындағы математика институты, Ресей ғылым академиясының 

Сібір бӛлімі 

http://math.nsc.ru/news.html  

39.  Оңтүстік федералды университетінің аймақтық ғылыми-білім беру 

математикалық орталығы 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/

10624  

40.  Ресей мемлекеттік әлеуметтік университеті https://rgsu.net/  

41.  В.П. Астафиев атындағы Краснояр мемлекеттік педагогикалық университеті  http://www.kspu.ru/  

42.  Ресейдің бірінші Президенті Б.Н. Ельцин атындағы Орал федералды 

университеті  

https://urfu.ru/ru/  

43.  Диоссе Линцтің жеке педагогикалық университеті https://www.unipage.net/ru/4892/p_dagogische_hochschule_der

_di_zese_linz  

44.  Баку мемлекеттік университеті http://bsu.edu.az/ru/  

45.  Максим Танк атындағы Беларуссия мемлекеттік педагогикалық университеті https://bspu.by/  

46.  НМУ Ұлттық білім беру институты https://www.adu.by/ru/  

47.  Беларуссия мемлекеттік университеті https://bsu.by/  

48.  София атындағы «Орхидеяның Сент-Клементі» университеті https://www.doseducation.kz/programma/sofia-university-st-

kliment-ohridski  

49.  Қасиетті Кирилл мен Мефодий атындағы Ұлытырнов университеті  https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1785&zid=1  

50.  «Неофит Рилски» Оңтүстік-Батыс университеті https://rgsu.net/  

51.  The University of  Buckingham, https://www.buckingham.ac.uk/  

52.  Дебрецен университеті https://www.unipage.net/ru/university_of_debrecen  

53.  Эотвос Лоранд атындағы Будапешт университеті https://simplex.ua/program-eotvos-lorand  

54.  Печ университеті https://smapse.ru/university-of-pecs-pecskij-universitet/  

55.  Эрлангенде және Нюрнбергтегі Фридрих Александр атындағы университет  https://www.unipage.net/ru/494/friedrich_alexander_university_

of_erlangen_nuremberg  

56.  Фрайбург педагогикалық университеті http://euni.ru/vuzy/germaniya/baden-vyurtemberg/frajburg-im-

brajsgau/ph-freiburg  

57.  Лейпциг университеті https://www.unipage.net/ru/44/university_of_leipzig  

58.  Отто фон Герике атындағы Магдебург университеті https://kpfu.ru/  

59.  Гейдельберг педагогикалық университеті http://euni.ru/vuzy/germaniya/baden-
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vyurtemberg/heidelberg/ph-heidelberg  

60.  Банасзали университеті  

61.  Гранада университеті https://www.unipage.net/ru/589/university_of_granada  

62.  Модена және Реджо-Эмилия университеті https://www.unipage.net/ru/6723/university_of_modena_and_re

ggio_emilia  

63.  Милан университеті https://www.unipage.net/ru/78/university_of_milan  

64.  Саня университеті https://www.unipage.net/ru/15363/sanya_college   

65.  Чжэцзян Юэцю Шет тілдер институты https://university24k.com/ru/u/3094  

66.  Шыңжаң университеті https://ccn.kz/universitety/xju.html  

67.  Шэньси қалыпты университеті https://pandaedu.kz/universitet/   

68.  Хан-Шань қалыпты университеті https://www.unipage.net/ru/14339/anshan_normal_university  

69.  Қытай Орталық Ұлттар Университеті (MEIZU ҚЫТАЙ УНИВЕРСИТЕТІ)  

70.  Бейжің одағының университеті https://ccn.kz/universitety/buu.html  

71.  Тяньцзинь политехникалық университеті https://studyinchinas.com/ru/university/   

72.  Нанжин атындағы қалыпты университет  

73.  Чжэцзян ғылым және технологиялар университеті https://www.i-l.ru/higher/university/60/  

74.  К.Тыныстанов атындағы Ыстықкӛл мемлекеттік университеті  http://main.iksu.kg/  

75.  Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университеті https://www.knu.kg/ru/  

76.  І.Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті http://arabaev.kg/  

77.  Қырғыз Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы Республикалық 

педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

институты 

http://ripk.kg/ru/  

78.  Ош мемлекеттік университеті https://www.oshsu.kg/  

79.  Даугавпилс университеті https://intellectguide.com/university/daugavpils-university  

80.  Вильнюс университеті http://baltic-center.eu/vilnyusskij-universitet/  

81.  Шауляй университеті https://www.sa.vu.lt/  

82.  Литва білім беру университеті http://baltic-center.eu/litovskij-edukologicheskij-universitet/  

83.  Витаутас Ұлы университеті http://baltic-center.eu/universitet-vitovta-velikogo/  

84.  Миколас Ромерис университеті https://www.mruni.eu/en/  

85.  Моңғолия мемлекеттік білім беру университеті https://www.unipage.net/ru/81/national_university_of_mongolia  

86.  Моңғолияның Ғылым, технология, білім және мәдениет министрлігі  

87.  Слупск қаласындағы Помор академиясы http://www.arch.apsl.edu.pl/ouczelniKraje.php?j=RU  

88.  Лодзь университеті https://iso.uni.lodz.pl/ru/  

89.  Вармия және Мазурия университеті https://mojaedukacja.com/ru/universytety/wnz/uniwersytet-

warminsko-mazurski  

90.  Франкофония университетінің орталығы  
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91.  Лос-Анджелес Калифорния университеті https://www.studylab.ru/education/higher-

education/vuzy/university-of-california-ucla  

92.  «ТИСБИ» менеджмент университеті  https://www.tisbi.ru/  

93.  Тәжікстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Халықаралық 

бағдарламалар орталығы 

https://new.mospolytech.ru/mejdunarodnoe-

sotrudnichestvo/partners/center-for-international-programs-of-

the-ministry-of-education-and-science-of-the-republic-of-tajiki/  

94.  Сотим Улугзод атындағы Тәжікстан мемлекеттік тілдер институты https://www.ddzt.tj/index.php/ru/?lang=ru  

95.  Орыс-тәжік (славян) университеті http://www.rtsu.tj/ru/  

96.  Гази университеті https://smapse.ru/gazi-university-gu-universitet-gazi/  

97.  Арел Стамбул Университеті  https://www.unipage.net/ru/9889/istanbul_arel_university  

98.  Ардахан университеті https://www.ardahan.edu.tr/detay-menu.aspx?id=99  

99.  Мугла Сыткы атындағы Кохман университеті https://study-con.com/universitet-mugla-mugla-sitki-kocman-

universitesi/  

100.  Битлис Эрен университеті https://www.unipage.net/ru/9951/bitlis_eren_niversitesi  

101.  Эрзинджан университеті https://www.unipage.net/ru/9859/erzincan_binali_yildirim_univ

ersity  

102.  Анкара университеті https://www.unipage.net/ru/240/ankara_university  

103.  Ахи Эвран университеті http://educationinturkey.org/ru/uni/120/7  

104.  Фырат университеті https://smapse.ru/firat-university-universitet-firat/  

105.  Мимар Синан атындағы ӛнер университеті https://www.unipage.net/ru/9890/mimar_sinan_fine_arts_univer

sity  

106.  Нииде Омер Халисдемир университеті https://www.unipage.net/ru/9839/ni_de_mer_halisdemir_univers

ity  

107.  Мармара университеті https://world-study.ua/education/turkey/universities/universitet-

marmara/  

108.  Улудаг университеті https://study-con.com/universitet-uludag-bursa-uludag-

university/  

109.  Памуккале университеті https://smapse.ru/pamukkale-university-pau-universitet-

pamukkale/  

110.  Сулейман Демирел атындағы университет https://sdu.edu.kz/ru/suleyman-demirel-university-ru/  

111.  Игорь Сикорский атындағы Киев политехникалық институты https://kpi.ua/ru  

112.  Бүкіл украиналық психодиагностикалық қауымдастығы https://www.b17.ru/community/vpa/  

113.  Еуропалық университетінің жеке жоғары оқу орны https://www.unipage.net/ru/10042/european_university  

114.  Украинаның ұлттық биоресурстар және табиғатты пайдалану университеті https://nubip.edu.ua/  

115.  М.П.Драхоманова атындағы Ұлттық педагогикалық университеті  https://npu.edu.ua/  

116.  Борис Гринченко атындағы Киев университеті https://kubg.edu.ua/  
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https://www.unipage.net/ru/240/ankara_university
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https://smapse.ru/firat-university-universitet-firat/
https://www.unipage.net/ru/9890/mimar_sinan_fine_arts_university
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https://www.unipage.net/ru/9839/ni_de_mer_halisdemir_university
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https://world-study.ua/education/turkey/universities/universitet-marmara/
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https://smapse.ru/pamukkale-university-pau-universitet-pamukkale/
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https://sdu.edu.kz/ru/suleyman-demirel-university-ru/
https://kpi.ua/ru
https://www.b17.ru/community/vpa/
https://www.unipage.net/ru/10042/european_university
https://nubip.edu.ua/
https://npu.edu.ua/
https://kubg.edu.ua/


 

 

117.  В.И.Романовский атындағы математика институты Ӛзбекстан Республикасы 

Ғылым академиясы 

https://mathinst.uz/  

118.  Мирзо Улугбек атындағы Ӛзбекстан ұлттық университеті https://nuu.uz/rus  

119.  З.М.Бабыр атындағы Әндіжан мемлекеттік университеті  https://www.goldenpages.uz/company/?Id=2485  

120.  Мукими атындағы Қоқан мемлекеттік педагогикалық институты http://www.kspi.uz/ru  

121.  Ферғана мемлекеттік университеті https://www.pushkin.institute/partnership/detail.php?ID=14371

&bxajaxid=c482324ae2c4da0512df0dab88901e70  

122.  CONCORD Халықаралық академиясы  

123.  Ұлттық шығыс тілдері мен ӛркениеттері институты (Иналко) https://asu.edu.ru/partners/75.html  

124.  Лиондағы католиктік университет https://www.unipage.net/ru/5700/catholic_university_of_lyon  

125.  Пуатье университеті https://www.unipage.net/ru/5514/university_of_poitiers  

126.  Бордо университеті https://www.unipage.net/ru/5508/university_of_bordeaux  

127.  Экс-Марсель университеті https://www.unipage.net/ru/98/aix_marseille_university  

128.  Прагадағы Чех техникалық университеті https://www.gostudy.cz/vysshee-obrazovanie/vuzy-

chehii/gosudarstvennyie-vuzyi-chehii/cheshskij-texnicheskij-

universitet-v-prage  

129.  Таллин университеті https://www.tlu.ee/en/ru  

130.  Силла университеті https://smapse.ru/silla-university-universitet-silla/  

131.  Намсеул университеті https://www.unipage.net/ru/21026/namseoul_university  

132.  Токио Нода-Чиба ғылымдар университеті https://www.unipage.net/ru/the_university_of_tokyo  

133.  Цукуба университеті https://www.unipage.net/ru/171/university_of_tsukuba  

134.  Осака Киоику университеті https://www.unipage.net/ru/421/osaka_university  

135.  Беларуссия мемлекеттік мәдениет және ӛнер университеті http://www.buk.by/  

136.  Ахен қолданбалы ғылымдар университеті http://euni.ru/vuzy/germaniya/severnyj-rejn-vestfaliya/aahen/fh-

aachen  

137.  Джогякарта мемлекеттік университеті https://www.pngwing.com/ru/free-png-ytdsc  

138.  Пенсильвания штатының университеті https://www.educationindex.ru/university-search/pennsylvania-

state-university  

139.  Едитепе университеті https://smapse.ru/yeditepe-university-universitet-editepe/  

140.  Ататүрік университеті https://medinaschool.org/world/universitet-atatyurka  

141.  М.П. Драхоманов атындағы Ұлттық педагогикалық университеті  https://npu.edu.ua/  

142.  Ӛзбекстан Республикасы Ғылым академиясының Тарих институты http://www.academy.uz/ru/page/institut-istorii-akademii-nauk-

respubliki-uzbekistan  

143.  Або академия университеті https://www.unipage.net/ru/abo_akademi_university  
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