
Серіктес ЖОО тізімі 

 

Страна Вуз-партнер 

Канада 

 

Альберта Университетінің бизнес мектебі 

www.masterstudies.ru  

АҚШ 

 

Теннесси техникалық университеті 

Калифорнийский университет Риверсайд 

Польша 

 

Pultus гуманитарлық академиясы www.wsh.edu.pl  

А.Мицкеевич атындағы Познань университеті www.studyinpoland.pl  

Ұлы Казимир Университеті www.educatum.eu  

Гданьск университеті www.educatum.eu  

Быдгощ экономикалық университеті www.students.byd.pl  

Университет Экономики в Быдгоще по СОП www.students.byd.pl  

Украина 

 

Ұлттық тау-кен университеті www.nmu.org.ua  

Украина Ұлттық математика және  ғылым академиясының институты 

www.imath.kiev.ua  

Альфред Нобель атындағы Днепропетровск университеті 

www.duan.edu.ua  

«Прожект Хармони, Инк.» коммерциялық емес корпорациясы 

www.edu.ru  

Қазақстандағы АҚШ елшілігінің ағылшын тілінің бағдарламаларының 

аймақтық кеңсесі kz.usembassy.gov     

Теннесси техникалық университеті  www.edworld.ru  

Бельгия  

 

Намюр Университетінің кешенді жүйелеріне арналған Намюр 

орталығы www.dic.academic.ru  

Заманауи оқу және ғылыми-зерттеу институты 

www.moderneducationinstitute.com  

Германия  

 

INTAMT www.intamt.de  

Берлиндегі Гумбольдт университеті www.hu-berlin.de  

Алматыдағы Гёте институтының филиалы.www.goethe.de/ins/kz   
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Кыргызстан 

Республика 

 

Қырғыз Республикасының Ұлттық ғылым академиясының Химия және 

химиялық технология институты www.naskr.kg  

Ж. Баласағұн атындағы Қырғыз ұлттық университеті. www.knu.kg 

Ресей Федерациясының бірінші президенті  Б.Н. Ельцин атындағы 

Қырғыз-Ресей Славян Университеті. www.krsu.edu.kg  

К.Карасев атындағы Бішкек гуманитарлық университеті 

http://www.bhu.kg/  

Ош мемлекеттік университеті http://www.oshsu.kg 

Венгрия 

 

Петр Пазманның католиктік университеті www.rutraveller.ru   

Печь  университеті ru.wikipedia.org/wiki     

Янос Кодалани атындағы Қолданбалы ғылымдар университеті. 

www.kodolanyi.hu  

Румыния 

 

Крайова  университеті  

cis01.central.ucv.ro       

КНР 

 

Қытайдағы Конфуций институттарының бас басқармасы 

ru.wikipedia.org/wiki/Институт_Конфуция   

 Синьцзян қаржы-экономикалық университеті 

www.education.imextrade.ru  

Шыңжаң педагогикалық университеті 

Іле педагогикалық институты  www.gjjl.ylsy.edu.cn  

Бейжің Қытай мұнай –газ  университеті http://www.cup.edu.cn/english/ 

Өзбекстан 

Республикасы 

 

Ажинияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты. 

www.ndpi.uz/  

Өзбек мемлекеттік әлемдік тілдер университеті www.uzswlu.uz  

Бердаха атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті. 

www.karsu.uz   

Ташкент химиялық-технологиялық институты.  www. tkti.uz    

Корея 

 

Ханкук университеті www.korea-education.kz  

Тонмён университеті http://www.tu.ac.kr  
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Беларусь 

Республикасы 

 

Шамякина И.П атындағы Мозыр мемлекеттік педагогикалық 

университеті.www.mspu.by    

Янка Купала атындағы Гродно мемлекеттік университеті 

https://www.grsu.by/ru  

Турция 

 

Нийде университеті www.unipage.net  

Хаджеттепе университеті www.hacettepe.edu.tr 

 Ондокус Майыс университеті  http://www.omu.edu.tr/en  

Афион Коджатэпэ университеті  http://aku.edu.tr  

Сакария университеті  http://www.sakarya.edu.tr  

Стамбул университеті http://www.istanbul.edu.tr  

Муш Альпарслан университеті  http://www.alparslan.edu.tr  

Анкара Йылдырым Беязит университеті  http://ybu.edu.tr/en  

Бандырма 17 Эйлюль университеті  

Кафказ университеті http://www.kafkas.edu.tr  

Памуккале университеті  http://www.pau.edu.tr  

Үздіксіз білім беру орталығы www.globalcareers.in  

Латвия 

 

Балтық халықаралық академиясы www.bsa.edu.lv  

Балтық психология және басқару институты www.bsa.edu.lv  

Литва 

 

Витаутас Магнус университеті http://www.vdu.lt  

Куба 

 

Хосе Антонио Эчеверриа атындағы Жоғары политехникалық 

институт. cujae.edu.cu/en  

Болгария 

 

  Святого Климента Охридского атындағы София 

университеті. www.uni-sofia.bg 

«БК Білім беру форумы» 

 Варна басқару университеті https://vum.bg/ru/  

Республика 

Таджикистан 

 

Тәжікстан тау-кен металлургия институты www.gmit.tj  
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Португалия 

 

Порто жоғары техникалық институты 

u.wikipedia.org/wiki/Университет_Порту 

Великобритания 

 

Рексхем Глиндовер университеті. 

ru.wikipedia.org/wiki  

Эстония 

 

Тарту университетінің физика институты  

www.ut.ee  

Испания 

 

Барселона басқару мектебін  

www.gsmbarcelona.eu  

Чешская Республика 

 

Еуразиялық академиялық ұтқырлық және халықаралық 

ынтымақтастық одағы www.eurass.eu  

 ЖШС «Education first» 

www.ef.kz/  

Индия  

 

Өндірістік технологиялар университетінің  

Калинэ Институты  
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РФ 

 

Ресей ғылым академиясының этносаяси зерттеулер мен антропология 

орталығы және  басқару институты www.osu.ru  

Мәскеу мемлекеттік аймақтық университеті www.mgou.ru  

Жас ерекшелік физологиялық институты  www.ivfrao.ru  

Ресей ғылым академиясының Урал филиалының далалық институты 

www.orensteppe.org  

Липецкий мемлекеттік педагогикалық университеті www.lspu-lipetsk.ru  

 Самара гуманитарлық академиясы www.samgum.ru  

ООО «Археологиялық зерттеу орталығы» www.archaeolog.ru  

М.В. Ломоносов атындағы Помор мемлекеттік университетінің 

Коряямский филиалы. koryazhma.academica.ru       

Ростов облысының Таганрог қаласындағы Ресей мемлекеттік әлеуметтік 

университетінің филиалы www.eduscan.net  

Санкт-Петербург мемлекеттік су қатынастары университетінің Котлас 

филиалы www.kfgumrf.ru  

Орал бөлімшесінің тарих және археология институтының Оңтүстік Орал 

бөлімшесі www.uran.ru  

Белгород мемлекеттік білім беру  университеті www.bsu.edu.ru  

Ресей ғылым академиясының Кабардино-Балқар ғылыми орталығының 

Қолданбалы математика және автоматтандыру ғылыми-зерттеу 

институты www.kbncran.ru  

 Н.Г. Чернышевско атындағы Саратов мемлекеттік педагогикалық 

институты.   www.sgu.ru  

Челябинск мемлекеттік педагогикалық университеті www.cspu.ru  

G.R. Державин атындағы Тамбов мемлекеттік Сервис және жарнама 

институты., Ресей Федерациясы. www.tsutmb.ru  

Ресей педагогикалық білім беру институты www.iuorao.ru  

Зайнаб Биишева атындағы Стерлитамак мемлекеттік педагогикалық 

академиясы. www.strbsu.ru  

ЗАО «Концерн «Наноиндустрия» www.nanotech.ru  

Всероссийский НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова www.vir.nw.ru  

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

«ИЭА РАН» www.iea-ras.ru  
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Д.И. Менделеевтің Тобыл мемлекеттік әлеуметтік-педагогикалық 

академиясы www.tobolsk.utmn.ru  

Орск гуманитарлық-технологиялық институты www.osu.ru  

Орынбор мемлекеттік медицина академиясы www.orgma.ru  

ЛГУ им. А.С. Пушкина www.lengu.ru  

Кузбасс мемлекеттік педагогикалық академиясы www.sibvuz.ru  

Білім сапасын бақылаудың ғылыми-зерттеу институты www.akvobr.ru  

Қазан (Приволжский) Федералды университеті www.kpfu.ru  

Башқұрт мемлекеттік университеті www.bashedu.ru  

Башқұртстан Республикасы гуманитарлық зерттеулер институты 

www.anrb.ru  

Мәскеу технологиялық институты «ВТУ» www.mti.edu.ru  

Кітап қорының қоғамдық ұйымдарының Халықаралық одағы  

www.knigoluby.ru  

Н.И. Вавилов атындағы Саратов мемлекеттік аграрлық университеті  

www.sgau.ru  

Санкт-Петербург ақпараттық технологиялар, механика және оптика 

ұлттық зерттеу университеті www.ifmo.ru  

Башқұртстан мемлекеттік университеті Стерлитамак филиалы 

www.strbsu.ru/  

Шығыс-Еуропа психоанализ институты www.do.veip.org  

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті. 

www.msu.ru  

Иван Федоров атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті. 

www.mgup.ru  

Удмурт мемлекеттік университеті www.udsu.ru  

М. Ақмолло атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық 

университеті. www.bspu.ru  

И.Я.Яковлева атындағы Чуваш мемлекеттік педагогикалық университеті. 

www.chgpu.edu.ru  

Санкт-Петербург мемлекеттік технологиялық институты (Техникалық 

университет) www.gti.spb.ru  

Мәскеу қалалық педагогикалық университетінің Самара филиалы 

www.samara.mgpu.ru  
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Самара институты - жекешелендіру және кәсіпкерлік жоғары мектебі 

www.edu.ru  

Пермь ұлттық зерттеу политехникалық университеті www.pstu.ru  

Макромолекулалық қосылыстар институты РҒА www.macro.ru  

Кубан мемлекеттік аграрлық университеті. Державин www.kubsau.ru  

Альметьевский государственный нефтяной институт www.agni-rt.ru  

Г.И. Носов атындағы Магнитогорск мемлекеттік техникалық 

университеті.www.magtu.ru   

 Алтай-тау  мемлекеттік университеті.www.gasu.ru  

Ю.А. Гагарин атындағы  Энгель технологиялық институты (филиалы) 

Саратов мемлекеттік техникалық университеті. techn.sstu.ru  

Ұлттық ғылыми-зерттеу университеті «Мәскеу электронды техника 

институты» www.miet.ru  

Иванов мемлекеттік политехникалық университеті www.ivgpu.com   

Башқұрт мемлекеттік университетінің Сибай институты (филиалы) 

www.sibsu.ru  

Омбы филиалы «Жоғары өнер мектебі» www.vshni.ru  

Самара мемлекеттік жол-қатынастар университеті www.samgups.ru  

Орал мемлекеттік педагогикалық университеті www.uspu.ru  

Шығыс Еуропа институты www.veinst.ru  

Орынбор мемлекеттік аграрлық университеті www.orensau.ru  

«Нұр» жастар орталығыwww.mcnur.do.am  

Қазан (Приволжский) Федералды Университетінің Набережные Челны 

Институты (филиалы) www.kpfu.ru  

Н.И. Вавилов атындағы Бүкілресейлік өсімдіктер генетикалық 

ресурстарының федералдық ғылыми орталығы. www.biotech2030.ru  

«Дубна» мемлекеттік университетіwww.uni-dubna.ru    

Тамбов мемлекеттік университеті.ww118w.tsutmb.ru     

Оңтүстік Орал мемлекеттік университеті (Ұлттық зерттеу 

университеті)www.susu.ru  

Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті www.ospu.ru  

Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті 

www.osu.ru  

Л. М. Ростропович атындағы Орынбор мемлекеттік өнер институты. 
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www.osiart.ru  

Тарих, тіл және әдебиет институты, Уфа ғылыми орталығы, 

www.ufaras.ru  

Химиялық институт. А.М. Бутлеров атындағы Казань (Приволжский) 

Федералды университеті www.kpfu.ru  

Алтай мемлекеттік университеті https://www.asu.ru  

Челябі мемлекеттік университеті www.csu.ru/ 

В.И.Вернадский атындағы Қырым федералды университеті http://cfuv.ru/  

Ульянов мемлекеттік университеті http://www.ulsu.ru/ru    

 
Н.Г.Чернышевский атындағы Саратов ұлттық зерттеу университеті 

https://www.sgu.ru  

 
Набережные Челны мемлекеттік педагогикалық университеті 

http://tatngpi.ru  

 
И.Губкина атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университеті. 

https://www.gubkin.ru/  

 Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университеті http://rusoil.net  

 Тюмень мемлекеттік университеті https://www.utmn.ru  
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