


Международная выставка
«Образование и Карьера»

Халықаралық «Білім
және Мансап» көрмесі

4 5

6-9

10-11

13-16

17-62

63-67

69-113

МАЗМҰНЫ:
СОДЕРЖАНИЕ:

Ресми тәжімдері
Официальные приветствия ......................................................................................

Тәжім қаратпа сөзі
Приветственное обращение ..................................................................................

Экспоненттердің алфавиттік тізімі ...................................................................... 

Сипаттамасы берілген
экспоненттердің алфавиттік тізімі ...................................................................... 

Аллфавитный список экспонентов..................................................................... 

Алфавитный список участников
с описанием деятельности ....................................................................................... 



Международная выставка
«Образование и Карьера»

Халықаралық «Білім
және Мансап» көрмесі

6 7

Құрметті көрме қонақтары мен қатысушылары! 

XXI Қазақстандық халықаралық «Білім және мәнсап-2022» 
көрмесінің қатысушылары мен қонақтарын қарсы алуға 
қуаныштымыз! 
Білім беру жүйесін ұдайы дамытып отырудың заманауи 
қазақстандық қоғамның біріншілік міндеттерінің бірі болып 
табылатынын атап өту керек. Қазақстан болашағы жастардың 
қолында және олардың біліміне, ой-өрісіне және бәсекеге 
қабілеттілігіне байланысты.  
Білім беру көрмелерін өткізу қашан да өзекті және жетекші отандық 
және шетелдік жоғары оқу орындарының оның жұмысына қатысуы 
білім мен ғылым саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастықты 
нығайтуға, жоғары білікті мамандарды даярлау процесін әрі қарай 
дамытуға ықпал етеді. 
Дәстүрлі түрде Алматы қаласында өтетін көрме – пікір мен тәжірибе 
алмасуға, білім беру саласындағы мамандардың кәсіби деңгейін 
арттыруға арналған керемет алаң, мектептегі бітіруші сынып 
оқушылары үшін – мамандық таңдау мен өмірлік жолдарында 
жолбасшы. 
Барлық көрмеге қатысушыларға табысты және жемісті жұмыс 
тілеймін!  

Б. Малгаждарова
Алматы қаласы Білім басқарма
басшысының орынбасары

Уважаемые гости и участники выставки!

Рада приветствовать участников и гостей XXI Казахстанской 
международной выставки «Образование и карьера-2022».
Необходимо отметить, что постоянное развитие системы 
образования является одной из приоритетных задач
современного казахстанского общества. Будущее Казахстана за 
молодежью, ее знаниями, эрудицией и конкурентоспособностью. 
Проведение образовательных выставок всегда актуально и 
участие в их работе ведущих отечественных и зарубежных вузов 
способствуют расширению межгосударственного сотрудничества 
в сфере образования и науки, дальнейшему развитию процесса 
подготовки высококвалифицированных специалистов.
Выставка, которая традиционно проводится в городе Алматы 
– великолепная площадка для обмена мнениями, опытом, 
повышения профессионального уровня специалистов в 
сфере образования,  а для учащихся выпускных классов школ – 
путеводитель в выборе профессии и жизненного пути. 
Желаю всем участникам выставки успешной и плодотворной 
работы!

Б. Малгаждарова
Заместитель руководителя Управления
образования города Алматы 

РЕСМИ ТӘЖІМ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
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Құрметті қонақтар!

Сіздерді «Білім және Мансап-2022» ХХІ халықаралық көрмесінің 
ашылуымен шын жүректен құттықтаймыз!
Мемлекетіміздің басты байлығының бірі, жарқын болашағының 
кепілі – білімді де білікті ұрпақ. Дана халқымыз ежелден 
«білекті бірді, білімді мыңды» жығады деп айтқан. Тәуелсіздік 
алған жылдардан бастап мемлекетіміз сапалы, білімді ұрпақ 
қалыптастыру, солардың жеткілікті дәреже білім нәрімен суындауы 
тұрғысында орасан зор жұмыстар атқарып келеді.
Кәсіби жетілген, өзінің білгірі атанған маман қай қоғамда да ауадай 
қажет. Білімді ұрпақ – мемлекетті алға сүйреп қана қоймай, тұтас 
бір азаматтық қоғамның қалыптасуына ықпал етеді. Осы бағытта 
мұндай көрмелердің алатын орны ерекше. Себебі, көрмеге 
қатысушылар өзара тәжірибе алмасып, заманауи білім бағытының 
қай арнада өрбіп бара жатқанын, саналы ұрпақты тәрбиелеу үшін 
қандай инновациялық тетіктер қажет екенін аңағруға мүмкіндік 
алады.
Сондықтан кезекті рет өтіп жатқан «Білім және Мансап-2022» ХХІ 
халықаралық көрмесіне көрмесіне сәт сапар тілеймін! Еңбектеріңіз 
жана берсін!  

Әділ Қойтанов
ҚР Ұлттық мемлекеттік кітап палатасының директоры, 
Қазақстан Баспагерлер, полиграфистер және кітап 
таратушылар Ассоциациясының президенті

Уважаемые гости!

От всей души поздравляем с открытием ХХІ Международной 
выставки «Образование и карьера-2022»!
Образованное и компетентное поколение - это залог светлого 
будущего нашего государства. Мудрый народ издревле говорил, 
что «Самое ценное богатство — это знание». С момента обретения 
независимости наше государство проводит огромную работу по 
формированию качественного уровня образования для будущего 
поколения.
Профессионально зрелый специалист, ставший  знатоком, нужен 
как воздух в любом обществе. Образованное поколение - не только 
продвигает государство вперед, но и способствует формированию 
целого гражданского общества. В этом направлении такие 
выставки занимают особое место. Это связано с тем, что участники 
выставки имеют возможность обменяться опытом и узнать, по 
какому течению развивается современное направление знаний, 
какие инновационные механизмы необходимы для воспитания 
сознательного поколения.
Поэтому, желаю удачи и успехов очередной ХХІ Международной 
выставке «Образование и карьера-2022»! 

Адиль Койтанов
Директор Национальной государственной книжной палаты РК
Президент Ассоциации издателей, полиграфистов и 
книгораспространителей Казахстана

РЕСМИ ТӘЖІМ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
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Құрметті ханымдар мен мырзалар!

«Атакент-Экспо» Халықаралық көрме компаниясы ұжымының 
атынан «Білім және Мансап-2022» XXI Қазақстандық Халықаралық 
көрмесіне қош келдіңіздер.
Қазақстан Алматы қаласында өткізілуі дәстүрге айналған аталмыш 
көрме Қазақстанның барлық білім беру мекемелеріне, сондай-ақ 
алыс және жақын шетел мемлекеттерінен келген қатысушыларға 
өздерінің білім жүйесіндегі жетістіктерімен бөлісуіне мүмкіндік 
береді.
Көрме жастарға оқу орындарын таныстыру арқылы олардың 
болашақ мамандықтарын таңдауларына көмек көрсету міндетін 
атқара алады деген үміттемін. Осымен бірге көрме Қазақстанның 
түпкір-түпкірінен және алыс және жақын шетел мемлекеттірінен 
келген білікті мамандардың ынтымақтасуына және тәжірибе 
алмасуына ықпалын тигізетін болады.
Көрмеге қатысып, көрме келушілерінеарнап танымдық іскерлік 
бағдарламасын дайындаған білім беру мекемелері мен 
компаниялардың барлығына шын жүректен зор алғысымды 
білдіруге рұқсат етіңіздер.
«Білім және Мансап-2022» көрмесінің барлық қатысушылары мен 
қонақтарына жемісті  жұмыс атқарып, алға қойған мақсаттарына 
қол жеткізулеріне тілектеспін!

«Атакент-Экспо» ХКК Директоры
Ж.  Абдуллаева

Уважаемые дамы и господа!

От имени коллектива Международной выставочной компании 
«Атакент-Экспо»  приветствую  участников и гостей XXI 
Казахстанской Международной выставки «Образование и 
карьера-2022».
Данная выставка, проведение которой стало доброй 
традицией в Казахстане г.Алматы, открывает возможность всем 
образовательным учреждениям Казахстана, а также участникам из 
стран ближнего и дальнего зарубежья показать свои достижения 
в области обновления системы образования.
Надеюсь, что выставка выполнит одну из своих главных задач 
- оказание помощи молодежи в правильном выборе будущей 
профессии посредством презентаций учебных заведений. 
Выставка также будет способствовать развитию общения и обмену 
опытом квалифицированных специалистов системы образования 
из различных регионов Казахстана и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.
Позвольте выразить искреннюю благодарность всем 
образовательным учреждениям и компаниям, которые приняли 
участие и подготовили познавательную деловую программу для 
посетителей выставки.
Желаю всем участникам и  гостям выставки «Образование и 
карьера-2022» плодотворной работы и новых деловых контактов!

Директор  МВК  «Атакент-Экспо»
Ж.  Абдуллаева

ТӘЖІМ ҚАРАТПА СӨЗІ ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
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ЭКСПОНЕНТТЕРДІҢ 
АЛФАВИТТІК ТІЗІМІ
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АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ АКАДЕМИЯСЫ АҚ

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ ІАҚ

АСМ HOLDING ЖШС

АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КЕ АҚ

В. В. ЖИРИНОВСКИЙ атындағы ӘЛЕМДІҚ ӨРҚЕНИЕТТЕР 
УНИВЕРСИТЕТІ

В. Ф. ЯКОВЛЕВ атындағы ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК ЗАҢ 
УНИВЕРСИТЕТІ

VERTEX SCHOOL ЖК ТУЛЕГЕНОВ (ASAR STUDY)

GO STUDY 
GROUPJAZYKOVÁŠKOLA S PRÁVEMSTÁTNÍJAZYKOVÉ ZKOUŠKYS.R.O

EDACCESS БРИТАНДЫҚ КОЛЛЕДЖІ

ЖБ ФМББМ Проф. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧ атындағы САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР 
УНИВЕРСИТЕТІ 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ФЕДЕРАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
АВТОНОМИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ НМОИ ҰЛТТЫҚ 
ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН АККРЕДИТАЦИЯЛАНҒАН ЖЕКЕ БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕСІ МФЗА МӘСКЕУ ҚАРЖЫ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ФЕДЕРАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
АВТОНОМИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ МӘСКЕУ 
ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЖОҒАРҒЫ ЭКОНОМИКА МЕКТЕБІ
ҰЛТТЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСТИТЕТІ

КАЗГЮУ УНИВЕРСИТЕТІ. М. С. НӘРІКБАЕВА

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ГЁТЕ ИНСТИТУТЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗДАР УНИВЕРСИТЕТІ КЕАҚ

ҚАЗАҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР УНИВЕРСИТЕТІ ЖӘНЕ 
ӘЛЕМДІК ТІЛДЕР. АБЫЛАЙ ХАН

МӘСКЕУ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА ТЕХНИКАЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ 

МӘСКЕУ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕХНИКА ИНСТИТУТЫ
ҰЛТТЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ

М.П.МУСОРГСКИЙ атындағы ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК 
КОНСЕРВАТОРИЯСЫ
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ФЕДЕРАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
БЮДЖЕТТІК БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ 

МУХАММАД БЕН ЗАИД атындағы ЖАСАНДЫ ЗИЯН 
УНИВЕРСИТЕТІ

М. В. ЛОМОНОСОВ АТЫНДАҒЫ МӘСКЕУ МЕМЛЕКЕТТІҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ. ҚАЗАҚСТАН ФИЛИАЛЫ

NAZARBAEV UNIVERSITY

НЕОФИТ РИЛЬСКИЙОҢ ТYСТІК-БАТЫСУНИВЕРСИТЕТТІНІҢ

Н.И.ПИРОГОВ атындағы РЕСЕЙ ҰЛТТЫҚ ЗЕРТТЕУ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
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ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫ УНИВЕРСИТЕТІ 
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ФЕДЕРАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
БЮДЖЕТТІК БІЛІМ МЕКЕМЕСІ  

ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК ТАУ-КЕН УНИВЕРСИТЕТІ  
ФЕДЕРАЛДЫ МЕМЛЕКЕТТІК  ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЮДЖЕТТІК БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕСІ 

ОРАЛМЕМЛЕКЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ  ЖШС

РЕСЕЙДІҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ Б.Н.ЕЛЬЦИН АТЫНДАҒЫ ОРАЛ 
ФЕДЕРАЛДЫ УНИВЕРСИТЕТІ

РЕСЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ГУМАНИТАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ТҰРАН УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ

ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ ҚР ҒЖБМРМҚК 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМ ЖӘНЕ МЕЙМАНДОСТЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ КЕАҚ

HOLIDAY IN SLOVAKIA

İQ PLUS LANGUAGE ACADEMY

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN České Budějovice

СИПАТТАМАСЫ БЕРІЛГЕН
ЭКСПОНЕНТТЕРДІҢ АЛФАВИТТІК ТІЗІМІ
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АЗАМАТТЫҚ АВИАЦИЯ АКАДЕМИЯСЫ АҚ

Қазақстан Республикасы
050039 Алматы қ.
Закарпатская к-сі, 44 
Тел.: +7 (727) 346 92 08
E-mail: of.mok.aga@mail.ru
g.bekseitova@agakaz.kz
www.caa.edu.kz

Азаматтық авиация академиясы авиация саласының тиімді 
және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін ICAO, EASA, IATA халықаралық 
талаптарына сәйкес авиация мамандары даярлау бойынша 
Қазақстан мен Орталық Азиядағы дәстүрлі көшбасшы болып 
табылады.
Академия көп деңгейлі жүйе бойынша мамандар даярлауды 
жүзеге асырады: бакалавриат - магистратура - докторантура-
қайта даярлау, сонымен қатар Академияда  білім беру 
қызметтерін ұсынуға арналған  жоғары білікті  мамандар, дамыған 
инфрақұрылым және материалдық-техникалық базасы бар.

АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТ ІАҚ

Қазақстан Республикасы
050012 Алматы қ.
Төле би к-сі, 100
Тел.: +7 (727) 221 88 08 
E-mail: ads@atu.edu.kz
www.atu.edu.kz

Қазақстанның ең көне жоғары оқу орындарының бірі, 1957 жылы 
құрылған. «IAAR EURASIAN University RANKING 2022» халықаралық 
рейтингтік агенттігінің нұсқасы бойынша еліміздің үздік 
техникалық жоғары оқу орны болып табылады. АТУ QS WORLD 
UNIVERSITY RANKING-2023 халықаралық рейтингіне сәйкес ТОР 
– 600 әлемнің үздік жоғары оқу орындарының қатарына кіреді.  

АТУ тамақ, өңдеу, тоқыма және жеңілөнеркәсіп, инжиниринг 
және IT, бизнес, сервис индустриясы және қонақжайлылы қүшін 
бакалавриат, магистратура және докторантураның білім беру 
бағдарламалары бойынша жоғары білікті мамандар дайындайды. 
Дамыған ғылыми-техникалық базасы бар: 4 оқу ғимараты, 3 ҒЗИ, 
12 оқу-ғылыми орталық, 6 ғылыми-зерттеу зертханасы. Сондай-
ақ Швейцария, Ресей, Италия, Болгария және Қырғызстанның 
жетекші жоғары оқу орындарымен бірлесіп қос дипломды білім 
беру бағдарламалары іске асырылуда.

АСМ HOLDING ЖШС

Қазақстан Республикасы
050000 Алматы қ.
Басбатыр к-сі, 4
Тел.:+7 (727) 396 66 01
Моб.:+7 (705) 777 42 12, +7 (700) 697 19 08
E-mail:info@acmh.kz
www.acmh.kz

«ACM Holding» компаниясы нарықта 15 жыл бойы табысты жұмыс 
істеп келеді.
Біздің міндетіміз – еліміздегі білім ошақтарын заманауи, озық 
құрал-жабдықтармен, жиһаздармен жарақтандыру арқылы білім 
берудің деңгейі мен сапасын арттыру.
Біздің компания келесі құрал-жабдықтарды жеткізеді:
• мультимедиялық, проекциялық және цифрлық жабдықтар;
• интерактивті панельдер мен тақталар, робототехника;
• физика, химия және биология кабинеттеріне арналған 

зертханалық жабдықтар;
• компьютерлерді, ноутбуктерді, моноблоктарды, лингафондық 

зертханаларды жеткізу;
• оқу және компьютерлік сыныптарға арналған мектеп 

жиһаздары.
Біз жылдам жеткіземіз, тауарларға сервистік қызмет жасаймыз 
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және тауарларға кепілдік береміз.

АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ КЕ АҚ

Қазақстан Республикасы
010000 Астана қ.
Бейбітшілік к-сі, 49А
Тел.: + (7172) 53 94 53, + (7172) 53 95 12
E-mail: rektorat@amu.kz
www.amu.edu.kz

«Астана медицина университеті» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы - Қазақстанның ең ірі және қарқынды дамып 
келе жатқан медициналық жоғары оқу орындарының бірі, жоғары 
медициналық білім беру саласында жоғары беделге ие, білім 
беру қызметтерін көрсету саласында да, медицина ғылымы мен 
клиникалық қызметті дамытуда да өз дәстүрлері мен  55 жылдық 
тарихы бар.
Университет 1964 жылдың қазан айында құрылды, Қазақстанның 
қарқынды дамып келе жатқан астанасы Астана қаласында, 
Еуразияның қақ ортасында орналасқан.
Университет-бүгінде еліміздің солтүстік өңіріндегі жетекші оқу, 
ғылыми, әдістемелік және мәдени орталықтарының қатарына 
кіреді. Университет оқытудың жаңа технологияларын енгізу және 
ғылыми зерттеулер базасын кеңейту арқылы жоғары сапалы 
және кең ауқымды білім беру қызметтерін ұсынады. Университет 
түлектері жұмыспен қамту нарығында еркін бәсекелеседі, 
Қазақстанның түрлі салаларында және шетелде табысты жұмыс 
істейді.
Университетте кеңейтілген үздіксіз білім беру жүйесі жұмыс 
істейді: ол жоғары дипломға дейінгі – бакалавриаттың 8 білім 
беру бағдарламасы бойынша, жоғары оқу орнынан кейінгі – 44 
резидентура, 22 магистратура, 5 Рhd докторантура және қосымша 
кәсіптік білім беруді қамтийды.
Университет факультеттерінде 10 000-ға жуық білім алушы, оның 

ішінде әлемнің 20 елінен келген шетелдік студенттер оқиды.
Университет білім беру сапасын қамтамасыз ету үшін еуропалық 
стандарттар мен нұсқаулықтардың (ESG) жаңа редакциясына 
сәйкес әзірленген жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарының институционалдық және бағдарламалық 
аккредиттеу стандарттарына сәйкестігіне сәтті аккредиттелген.
Жыл сайын өзін сапалы білім беру қызметтерін ұсынатын 
бәсекеге қабілетті жоғары оқу орны ретінде көрсету мақсатында 
университет жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингтерінде 
жетекші орын алады.

В. В. ЖИРИНОВСКИЙ атындағы ӘЛЕМДІҚ ӨРҚЕНИЕТТЕР 
УНИВЕРСИТЕТІ

Ресей Федерациясы
119049 Мәскеу қ.
Ленин даңғ., үй 1/2, корп. 1
Тел.: +7 (495) 632 17 70, +7 (916) 393 00 55, +7 (495) 607 19 32,
+7 (499) 261 11 26
Факс: + 7 (495) 632 17 71
E-mail: priem.imc@ya.ru
www.imc-i.ru

Әлемдік өркениеттер университетін 1999 жылы 15 наурызда 
Владимир Жириновский құрған. Бүгінгі күні UMC-тің өзінің 
заманауи және бай материалдық-техникалық базасы,ең жаңа 
жабдықтары, Мәскеу орталығында екі оқу корпусы және үш 
жатақханасы бар. UMC-де ғылым кандидаттары мен докторлары, 
сондай-ақ тәжірибелік оқытушылар мен жұмыс берушілер сабақ 
береді. Іргелі және қолданбалы зерттеулер, халықаралық ғылыми 
конференциялар өткізіледі.Университет тәжірибе базаларын 
ұсынады, түлектердің жұмысқа орналасуына ықпал етеді.
Студенттер үшін тегін спорт секциялары, хор, бал, би студиясы 
жұмыс істейді. Біз студенттерімізге жоғары білікті маман болуға, 
сұранысқа ие мамандыққа ие болуға және шығармашылық 
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әлеуетін көрсетуге кең мүмкіндіктер береміз!

В. Ф. ЯКОВЛЕВ атындағы ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК ЗАҢ 
УНИВЕРСИТЕТІ

Ресей Федерациясы
620066 Екатеринбург қ.
Комсомольская к-сі, 21
Тел.: +7 (343) 374 43 63
Ұялы тел.: +7 (343) 374 43 63
Факс: +7 (343) 3742799
E-mail: rektorat@usla.ru
www.usla.ru

В. Ф. Яковлев атындағы ОМЗУ – қазіргі академиялық
қоғамдастықта көшбасшылық позицияларын сақтап отырған, 
ғасырлық тарихы бар заң ЖОО. Университет жеті институтта 
бакалаврларды, мамандарды, магистрлерді, сондай-ақ ғылыми 
кадрларды даярлайды. Білім беру үдерісін өзекті әдеби қоры 
және 7 ғылыми-зерттеу орталығы бар ғылыми кітапхана 
қолдап отыр. Университеттің инфрақұрылымын 4 оқу корпусы, 
3 жайды студенттік жатақхана, заманауи спорттық кешен 
құрайды. Университет шетелдік серіктестерімен желілік білім 
беру бағдарламаларын, бірлескен ғылыми жобаларды және 
академиялық алмасу бағдарламаларын іске асыру бойынша 
белсенді ынтымақтастықты іске асыруда. В. Ф. Яковлеватындағы 
ОМЗУ түлектерінің жұмыспен қамтылу үлесі 95 % асты.

VERTEX SCHOOL ЖК ТУЛЕГЕНОВ (ASAR STUDY)

Чех Республикасы
Прага қ.
Техничка к-сі, 2
Моб.: +777 111 834 99
E-mail: townprague@gmail.com
www.vertexschool.cz
Қазақстан Республикасы
Қостанай қ.
Әл-Фараби даңғылы, 74 
Моб.: +777 125 302 35
www.asarstudy.kz@gmail.com

Оқытуды тәжірибелі лекторлар, Университет оқытушылары- тіл 
иелері шет тілдерін оқытудың ең жаңа әдістемелері бойынша 
жүргізеді, бұл оқу материалын тиімді меңгеруді қамтамасыз етеді. 
Біздің курстарымыз әмбебап және елдегі кез келген жоғары оқу 
орнына түсу ерекшелектерін ескереді, өйткені айналып келгенде 
чех тілін білу  оқуға түсетін  кезде шешуші факторға  айналады. Сіз 
Чехияда тегін жоғары білім алғыңыз келсе және сізде B2 немесе 
C1 тұрақты тіл білу деңгейі болмаса, физика немесе биология 
пәндерін керемет білуіңізпайдаға жарамай қалуы мүмкін. 
Сонымен қатар мектеп аттестаттарын нострификациялаумен және  
елдегі жоғары оқу орындарына түсу емтихандарына дайындықпен 
сүйемелденеді.   
Біз ең алып, үлкен және елеулі болуға тырыспаймыз. Бізде орын 
саны шектеулі. Бірақ біз әрбір студентті бетпе-бет білуге, өз 
балаларымыздың барлық мәселелерін және қандай көмекке 
мұқтаж екендерін білуге тырысамыз. Біз сондай-ақ, міндетті түрде 
тұрмыстық мәселелерді шешуге де қолдау көрсетеміз. Әуежайдан 
немесе вокзалдан күтіп алуға, жол билеттерін ресімдеуге, 
мобильді байланысқа қосылатын кезде, сондай-ақ студентке 
Прагадағы күнделікті өміріне қажеттінің барлығына қатысты 
қолдау көрсетеміз.  
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GO STUDY 
GROUPJAZYKOVÁŠKOLA S PRÁVEMSTÁTNÍJAZYKOVÉ 
ZKOUŠKYS.R.O

Чех Республикасы
110 00 Прага қ.
Вашингтонова к-сі, 25
Тел.: + (420) 228 887 034, + 7 (727) 350 59 55 (Қазақстан)
E-mail: info@gostudy.cz
www.gostudy.cz

GoStudy миссиясы кезкелген студентке Чехия мен Словакияның 
үздік университеттерін де сапалы еуропалық білім алуға мүмкіндік 
беру болып табылады.
Біз шетелдік талапкерлерді тегін оқуға түсуге тілдік және арнайы 
дайындаумен айналысамыз – мектеп/колледж/университет 
түлектері жыл бойы чех немесе словак тілдерін үйрену үшін 
бізге келеді және біздің көмегімізбен түсу емтихандарына
дайындалады, чех/словак тілінде мемлекеттік университете 
одан әрі білім алу тегін болады. Мектеп Чехиядағы ең көнетіл 
мектептерінің бірі болып табылады және 20 жылдан астам 
жұмыс істейді.  Осы уақыт ішінде біз Қазақстаннан, Ресейден, 
Беларусьтен, Украинадан және басқа елдерден келген мыңдаған 
студенттерге чех/словак тілін CEFR бойынша В2 жоғары деңгейге 
дейін меңгеруге және еуропалық білімалуға көмектестік.

EDACCESS БРИТАНДЫҚ КОЛЛЕДЖІ

Қазақстан Республикасы, Ұлыбритания
050000 Алматы қ.
Абай даңғ., 10а Назарбаев даңғ. қиылысы, 2 қабат
Моб.: + 7 777 766 4020, + 7 700 766 4020, +7 701 766 4020
E-mail: info@edaccess-edu.co.uk
www.btec.edaccess-edu.co.uk/it
www.btec.edaccess-edu.co.uk/business
www.edaccess-edu.co.uk/consultation

EdAccess British college –  бұл 9-сыныптан кейін талапкерлерге 
Қазақстандағы Британдық колледжіне түсу мүмкіндігі. Біз ең 
сұранысқа ие мамандықтардың бірі – IT (есептеу) және бизнес 
тіұсынамыз және сала көшбасшыларын оқытамыз.
Біз Британдық Pearson BTEC (Бизнес және технология бойынша 
білім беру кеңесі) бағдарламалары бойынша сабақ беретін 
Қазақстандағы жалғыз оқу орнымыз.
Өткен жылғы біздің студенттер Ұлыбританияда британдық 
серіктесу ниверситеттердің бірінде оқиды және оны бітіргеннен 
кейін британдық жоғары білім туралы диплом алады.
Ағылшын тілін жетік білу және британдық университеттің дипломы 
түлектердің қазақстандық және шетелдік компанияларда жақсы 
жалақы алатын лауазымдарға орналасу мүмкіндігін арттырады.
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ЖБ ФМББМ Проф. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧ атындағы САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР 
УНИВЕРСИТЕТІ 

Ресей Федерациясы
193232 Санкт-Петербург қ.
Большевиктер даңғ., 22-үй, 1-корп.
Тел.: + 7 (812) 305 12 32
E-mail: umr@sut.ru
www.sut.ru

Проф. М.А. Бонч-Бруевич атындағы Санкт-Петербург мемлекеттік 
телекоммуникациялар университеті – рейтингтерде көшбасшы 
позицияларда тұрған инновациялық ЖОО. Саланың озық 
компанияларымен бірлесіп ашылған қазіргі заманға сай 
зертханалар, сұранысқа ие білім беру бағдарламалары 
бізге цифрлық экономика үшін білім беру және өндірістік 
инфрақұрылымды дамытуға ең белсенді түрде қатысуға мүмкіндік 
береді. 
Университеттің құрылымында 6 факультеттің құрамындағы 33 
кафедра, соның ішінде сала кәсіпорындарының атынан ашылған 
8 базалық кафедра; әскери оқу орталығы; магистратура институты; 
үздіксіз білім беру институты (жоғары білім бөлімі, қосымша кәсіби 
білім беру бөлімі); «Байланыс технологиялары» ғылыми-зерттеу 
институты; телекоммуникациялар колледжі және 2 филиал – 
Архангельск және Смоленск телекоммуникациялар колледждері 
бар.

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ФЕДЕРАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
АВТОНОМИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ НМОИ ҰЛТТЫҚ 
ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ

Ресей Федерациясы
197101 Санкт-Петербург қ.
Кронверкский даңғ., 49-үй, лит. А
Тел.: +7 (812) 480 00 00, +7 (812) 480 09 12
Факс: + 7 (812) 232 23 07
E-mail: od@itmo.ru
int.students@itmo.ru
www.itmo.ru

НМОИ университеті – Ресейдің ақпараттық және фотондық 
технологиялар саласындағы жетекші ЖОО және бағдарламалау 
бойынша халықаралық жарыстар жеңімпаздарының: ICPC 
(әлемдегі жалғыз жеті дүркін чемпионы), GoogleCodeJam, 
FacebookHackerCup, Яндекс.Алгоритм, RussianCodeCup, 
TopcoderOpen және т.б. альма-матері:
Стратегиялық мақсаты: жаңа білімдерді, нарықтарды, бизнестерді 
генерациялау және физикалық және виртуалдық болмыстардың 
теңгерімін қамтамасыз ететін ақпарат әлемінде адамның 
навигациясы.
Басым бағыттары: IT, жасанды зият, BigData, фотоника, 
робототехника, кванттық коммуникациялар, ақпараттық 
қауіпсіздік, трансляциялық медицина, ақылды материалдар, 
химия, биотехнологиялар, урбанистика, Greentech, Art&Science, 
ScienceCommunication.
Біз ақпарат әлеміндегі навигация үшін қажетті жасанды зиян 
технологияларын, аналитикалық, сыни және жүйелі ойлауды 
дамытамыз.
Біз көлемді деректермен жұмыс істеуді, стандарттан тыс 
мәселелерді шешуді, сәтсіздіктерден оң тәжірибені байқауды 
және дағдылы шешімдерден тыс шығып, тәуекелге барудан 
қорықпауды үйретеміз. 
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ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН АККРЕДИТАЦИЯЛАНҒАН ЖЕКЕ БІЛІМ 
БЕРУ МЕКЕМЕСІ МФЗА МӘСКЕУ ҚАРЖЫ-ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ресей Федерациясы
115191 Мәскеу қ.
Введенский к-сі, 1А
Тел.: +7 (495) 2211001, 8 (800) 2008066
E-mail: pk@mfua.ru
www.mfua.ru

МФЗА Мәскеу қаржы-заң университеті – күндізгі, күндізгі-
сырттай және сырттай оқыту нысандары бойынша орта кәсіби 
мамандықтар, жоғары білім және аспирантура бағыттарынан 
сұранысқа ие мамандарды дайындайтын аса ірі білім беру кешені.
• Бүкіл Ресей бойынша және ТМД мемлекеттерінде 100-ден 

астам өкілдіктері бар.
• Мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.
• Өзге қалалардан және шетелден келген студенттер 

жатақханамен қамтамасыз етіледі.
• Бағалары қолжетімді, оқу ақысын ай сайын төлеу мүмкіндігі 

бар.
• Бүкіл оқу барысында сүймелдеумен және көмекпен 

қамтамасыз етіледі.
Университеттің ең танымал бағыттары: юриспруденция, 
экономика және қаржы, жарнама және журналистика, ақпараттық 
технологиялар, сондай-ақ қосарлы диплом бағдарламалары.
Дұрыс әрекет жаса – МФЗА-на түс!

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ФЕДЕРАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
АВТОНОМИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ МӘСКЕУ 
ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ресей Федерациясы
107023 Мәскеу қ.
Большая Семёновская к-сі, 38
Тел.: +7 (495) 223 05 23
Факс: +7 (499) 785 62 24
E-mail: mospolytech@mospolytech.ru
www.mospolytech.ru

Мәскеу политехникалық университеті — көп бейінді жоғары оқу 
мекемесі, «Приоритет 2030» бағдарламасының қатысушысы. 
Университеттің құрылтайшысы Ресей Федерациясы Ғылым 
және жоғары білім министрлігі болып табылады. Университет 
студенттерді дайындау үшін жеткілікті дәрежеде заманауи 
техникалық базамен жабдықталған: жабдықталған лекциялық 
аудиториялары, оқу және ғылыми зертханалары, компьютерлік 
сыныптары, спорт залдары, 2 миллионға жуық кітаппен
қамтамасыз етілген ғылыми-техникалық кітапханасы, кафе мен 
асханалары бар 21 корпусы бар. Студенттерді ғылыми қызметке 
тартуға ерекше көңіл бөлінеді. Университетте жыл сайын ашық 
студенттік ғылыми конференция жүргізіледі. Қанық оқудан 
тыс қызмет (шығармашылық үйірмелер, спорттық секциялар, 
волонтерлық) әр білім алушыға жанына жайлы іс табуға мүмкіндік 
береді. 
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ЖОҒАРҒЫ ЭКОНОМИКА МЕКТЕБІ
ҰЛТТЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСТИТЕТІ

Ресей Федерациясы
109028 Мәскеу қ.
Покровский желекжолы, 11
Тел.: +7 (495) 531 0059
Ұялы тел.: +7 916 311 8521
E-mail: inter@hse.ru
www.admissions.hse.ru

«Жоғарғы экономика мектебі» ұлттық зерттеу университеті (ЖЭМ 
ҰЗУ) ресейлік білім беруде көшбасшы және Шығыс Еуропа 
мен Еуразияда әйгілі экономика және әлеуметтік ғылымдар 
университеттерінің бірі болып табылады. 30 жылдық қызметінің 
ішінде ЖЭМ ҰЗУ Ресейдегі озық университетке айналды. 
ЖЭМ ҰЗУ студенттері алдағы қатарлы халықаралық ұйымдарда 
тағылымдамадан өтеді. ЖЭМ ҰЗУ дипломы – бұл түлектің еңбек 
нарығында сұранысқа ие болатынының және озық ресейлік және 
шетелдік компаниядарда мансапқа жетістікпен өсуінің кепілі. 
Соңғы екі онжылдықтың ішінде ЖЭМ ҰЗУ дайындау бағыттарының 
спектрі кең орасан зор университетке айналды. Бұл жерде 
ғылымның алуан түрлі– экономикадан бастап нейролингвистикаға 
дейін, математикадан бастап дизайнға дейін, шығыстанудан 
бастап демографияға дейін салалары бойынша ең мықты зерттеу 
ұжымдары жиналған. 

КАЗГЮУ УНИВЕРСИТЕТІ. М. С. НӘРІКБАЕВА

Қазақстан Республикасы
010000 Астана қ., «Есіл» ауданы
Шоссе Қорғалжын, 8
Тел.: + 7 (7172) 70 30 30
E-mail: info@kazguu.kz
admission@kazguu.kz
www.kazguu.kz

КАЗГЮУ УНИВЕРСИТЕТІ. М. с. Нәрікбаева «Атамекен» ҰКП және 
ҚР БҒМ рейтингінің нұсқасы бойынша Қазақстанның барлық 
көп салалы университеттері арасында бірінші орын алады. 
Оқу орнының миссиясы-сапалы және қолжетімді білім беру 
арқылы адамдарға қызметету. КАЗГЮУ «Академиялық адалдық» 
ЖОО қауымдастығын құрудың бастамашысы болып табылады. 
Университетте 4 Жоғары мектеп жұмыс істейді: Жоғары Заң 
мектебі, Халықаралық экономика мектебі, Жоғары гуманитарлық 
мектеп және Бизнес мектебі. КАЗГЮУ тек бакалавриаттың білім 
беру бағдарламаларында ғана емес, соныменқатар магистратура 
мен докторантурада да оқуға мүмкіндік береді. Университетте 95-
ке жуық халықаралық серіктес бар. 8 халықаралық аккредитация 
иегері. Жыл сайын жұмыспен қамту пайызы 92% - ғажетеді. Бүгінде 
40 000-нан астам маманквази мемлекеттік секторда, мемлекеттік 
ұйымдарда, ұлттық және халықаралық компанияларда, сондай-
ақжеке секторда жұмыс істейді.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ГЁТЕ ИНСТИТУТЫ

Қазақстан Республикасы
050000 Алматы қ.
Наурызбай батыр к-сі, 31, «Premium» БО 5-қабат
Тел.: +7 (727) 279 80 12, 279 79 04
Моб.: +7 705 5759008
E-mail:Saltanat.Atyschewa@goethe.de
www.goethe.de/kaz

Гёте Институт Германияның мәдениет саласындағы алдыңғы 
қатарлы мекемесі болып табылады және 60 жылдан астам уақыт 
Германияда және шет елде  неміс тіліне қызығушыларды кең 
ауқымда  осы тілге үйретуде. 
Қазақстандағы Гёте Институт Германияның  мәдениет саласындағы 
өкілдігі ретінде 1994 жылы Алматы қаласында ашылған еді. Негізгі 
мақсаты – неміс тілі мен мәдениетін дамыту және оған қолдау 
көрсету. Гёте Институт қызметінде мынадай салалар қамтылған:
• неміс тілі курстары мен емтихандар;
• неміс тілі мұғалімдеріне методикалық тұрғыдан көмек көрсету;
• мәдениет саласындағы халықаралық ынтымақтастық;
• кітапхана мен ақпараттық орталық.
Қазақстанда Гёте Институт Алматы қаласында орналасқан, оның 
сыртында 5 тіл үйрету орталықтары да бар, олардың 4 Қазақстанда 
(Астана, Карағанды, Қостанай, Павлодар), ал біреуі Қырғызстанда 
(Бішкек) жұмыс жасайды.

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ҚЫЗДАР УНИВЕРСИТЕТІ КЕАҚ

Қазақстан Республикасы
050000 Алматы қ.
Гоголь к-сі, 114
Тел.:+7 (727) 237 00 65
E-mail:Priem_zhenpu@mail.ru
www.kazmkpu.kz

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті КЕАҚ
1944 жылы құрылған. Университеттің терең және бай тарихы 
бар және білім берудің келесі деңгейлері бойынша сапалы білім 
береді:
• Бакалавриат-45 білім беру бағдарламасы.
• Магистратура - 25 білім беру бағдарламасы.
• Докторантура - 14 білім беру бағдарламасы.
• Кәсіптік білім беру колледжі - екі бағыт бойынша.
Біздің артықшылықтарымыз:
• Шетелдік университеттермен қос дипломды бағдарламалар.
• Халықаралық академиялық ұтқырлық.
• Қазіргі кітапханадағы 1000000-нан астам кітап.
• 12 студенттік ұйым.
• Жайлы жатақханалар.
• «Аққу» Бассейні.
• 95% жұмысқа орналасу.
Ұлттық рейтингтерде қатысу барысында университет НААР,
НАОКО, Атамекен сияқты рейтингтердегі жетекші 
позицияларын сақтайды, сонымен қатар ARES, QS, QSEECA, 
THEжәнеWebometricsсияқты халықаралық рейтингтердегі 
позициясын нығайтады.
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ҚАЗАҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР УНИВЕРСИТЕТІ ЖӘНЕ 
ӘЛЕМДІК ТІЛДЕР. АБЫЛАЙ ХАН

Қазақстан Республикасы
050022 Алматы қ.
Мұратбаев к-сі, 200
Тел.:+7 (727) 292 23 73, 292 44 60
E-mail: kazumo@ablaikhan.kz
2922373@mail.ru
www.ablaikhan.kz

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем 
тілдері университеті - көпсалалы ғылыми-зерттеу және білім беру 
орталығы. 
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 14 беделді халықаралық 
қауымдастықтың мүшесі болып табылады.
Университеттің барлық білім беру бағдарламалары AQAS білім 
беру бағдарламасының сапасын бағалау жөніндегі халықаралық 
агенттіктің білім беру бағдарламаларының халықаралық 
аккредитациясынан өтті. Университет халықаралық рейтингте 
Азия өңірінің жоғары оқу орындары арасында (QS Asia region 
University Rankings 2022) топ 351-400және университеттердің 
әлемдік рейтингінде топ 801-1000 (QS World University Rankings 
2022) орын алады. НААР және «Атамекен» ҰКП аккредиттеу 
агенттігінің Ұлттық рейтингінде Қазақстан Республикасының үздік 
10 жоғары оқу орындарының қатарына енді.
Университет еуропа және шығыс тілдерінде кәсіби білімді 
23-бағыт және 10-оқу бағдарламасы бойынша 11 тілде жүргізіледі.
Білім беру саласында әлемнің 150-ден астам жоғары оқу орындары 
ынтымақтасады, олардың қатарында академиялық ұтқырлық 
бойынша бірлескен бағдарламалар орнатылған.
Бүгін таңда Абылай хан атындағы ҚХҚжӘТУ – Алматы 
қаласының отрасында орналасқан әдемі кампус, заманауи 
технологиялар оқыту орталығында шетел тілдері, кәсіби-білім 
беру бағдарламалары әзірленген, жоғары білікті профессор-
оқытушылар құрамы, әскери кафедра және қызықты студенттік 

өмірдің  ортасы болып табылады.
Университет келесі білім беру бағдарламалары бойынша
мамандар даярлайды: халықаралық қатынастар,  аймақтану, 
аударма ісі, шығыстану, шет тілдер муғалімі, туризм, мейрамхана 
ісі және мейманхана бизнесі, менеджмент және маркетинг, 
экономика, әлемдік экономика, бух.есеп, аудит және салық 
салу,халықаралық құқық, құқықтану, журналистика, қоғаммен 
байланыс.
Менің таңдауым Абылай хан атындағы ҚХҚжӘТУ!!!
Жарқын болашақта бізбен бірге болыңыз!!!

МӘСКЕУ БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ресей Федерациясы
111024 Мәскеу қ.
Авиамоторная к-сі, 8А
Тел.: + 7 (495) 957 79 17
Факс: + 7 (495) 957 77 36
E-mail: mtuci@mtuci.ru
www.mtuci.ru

МБИТУ – байланыс және ақпараттық технологиялар саласындағы 
жетекші салалық ЖОО. Университетте келесі ең сұранысы жоғары 
бағыттар бойынша біліктілігі жоғары мамандарды дайындау 
жүргізіледі: ақпараттық технологиялар, цифрлық экономика, 
ақпараттық қауіпсіздік, телекоммуникациялар, радио- және 
телевизиялық техника. 1921 жылы В.Н. Подбельский атындағы 
Мәскеу халық байланысы электртехникалық институтының 
базасында құрылған. 
Жыл сайын МБИТУ 9000 астам студенттер мен аспиранттар 
оқудан өтеді. Университеттің серіктестері – Ресей мен шетелдің 
ең ірі телекоммуникациялық және АТ компаниялары болып 
табылады. Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамын 
500-ден астам ғылыми қызметкер құрайды, олардың ішінде
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300-і – ғылым докторлары мен кандидаттары, 200-і – профессорлар 
мен доценттер. Университет көп жылдар бойы байланыс 
және телекоммуникациялар саласының көпшілік мойындаған 
көшбасшысы болып табылады. 

МӘСКЕУ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТЕХНИКА ИНСТИТУТЫ
ҰЛТТЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ

Ресей Федерациясы
124498 Мәскеу қ.
Тел.: + 7 (499) 731 44 41
www.miet.ru

МЭТИ – Ресейдің электроника, нанотехнологиялар, ІТ, 
телекоммуникациялар, сондай-ақ менеджмент, лингвистика және 
дизайн саласындағы жетекші университеті. Ресейдің және бүкіл 
әлемнің алдында тұрған аса маңызды проблемаларды шешу үшін 
зерттеушілер мен кәсіпкерлердің жаңа буындарын даярлайды, 
ғылыми білімдерді ілгері шығарады және технологиялық 
инновацияларға қолдау көрсетеді. 
ДАЯРЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ
• Биотехникалықжүйелер мен технологиялар.
• Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және байланыс 

жүйелері.
• Ақпарат және есептеу техникасы.
• Ақпараттық жүйелер мен технологиялар.
• Электрондық құралдарды құрылымдау және олардың 

технологиясы.
• Материалтану және материалдар технологиясы.
• Наноматериалдар.
• Қолданбалы информатика.
• Қолданбалы математика.
• Бағдарламалық инженерия.
• Радиотехника.
• Техносалалық қауіпсіздік.

• Техникалық жүйелердегі басқару.
• Сапаны басқару.
• Электроника және наноэлектроника.
• Менеджмент.
• Маркетинг.
• Лингвистика.
• Дизайн.

М.П.МУСОРГСКИЙ атындағы ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК 
КОНСЕРВАТОРИЯСЫ
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ФЕДЕРАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
БЮДЖЕТТІК БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ 

Ресей Федерациясы
620014 Екатеринбург қ.
Ленин даңғ. , 26
Тел.: + 7 (343) 371 21 80         
E-mail: mail@uralconsv.org           
www.uralcosv.ru

М.П.Мусоргский атындағы Орал мемлекеттік консерваториясы – 
Орал мен Сібірдің ең көне музыкалық ЖОО (1934 жылы құрылған) 
– кәсібилігі жоғары музыканттарды (орындаушыларды, барлық 
буындағы педагогтарды, композиторларды, музыкатанушыларды, 
дыбыс режиссерларын) кең масштабты даярлауды жүзеге 
асыра отырып, үлкен аймақтың шығармашылық және ғылыми-
әдістемелік орталығы болып табылады. 
Қазіргі уақытта Орал консерваториясында жоғары білім 
бағдарламаларын: бакалавриатты, магистратураны, специалитетті, 
аспирантураны және ассистентура-тағылымдаманы іске асыратын 
2 факультет және 16 кафедра бар. Оқытушылардың жалпы 
құрамының 90%-ң профессор, доцент ғылыми атақтары, ғылым 
докторлары мен кандидаттары ғылыми дәрежелері, халық және 
еңбегі сіңген әртістер, еңбегі сіңген өнер қайраткерлері, Ресей 
Федерациясының еңбегі сіңген мәдениет қызметкерлері құрметті 



Международная выставка
«Образование и Карьера»

Халықаралық «Білім
және Мансап» көрмесі

38 39

атақтары бар.

МУХАММАД БЕН ЗАИД атындағы ЖАСАНДЫ ЗИЯН 
УНИВЕРСИТЕТІ

1400 K St. NW, Suite 700
Washington DC 20005
Тел.: +7 (985) 682 57 52
E-mail: smakhkamdjanov@iie.org
www.iie.org/MBZUAI

Халықаралық білім беру университеті.
Мухаммад бен Заид (MBZUAI) атындағы Жасанды зиян
университеті (https://mbzuai.ac.ae/) ұсынады. Бұл 2020 жылы Абу-
Дабиде (БАӘ) ашылған жасанды зият саласындағы әлемдегі ең 
алғашқы зерттеу университеті. Қазіргі сәтте ол үш мамандық 
бойынша магистратура (2 жыл) және аспирантура (4 жыл) 
бағдарламаларын ұсынуда:
• Компьютерліккөру.
• Машинадаоқыту.
• Табиғи тілді өңдеу.
Неліктен MBZUAI?
• Барлық қабылданған студенттер оқуға, тұруға, тамақтануға, 

ұшақпен ұшуға, медициналық сақтандыруға және т.б. 100% 
грантқа ие болады.

• Бүкіл оқу барысында ай сайын 2100-2700 АҚШ доллары 
мөлшерінде шәкіртақы төленеді.

• Университет ең соңғы үлгідегі құрал-жабдықтармен 
жабдықталған.

• Академиялық бағдарлама оқудың, зерттеу жұмысының және 
кәсіби қызметтің арасындағы берік байланысты ескере отырып 
әзірленген. 

Іріктеу туры үш кезеңмен өтеді:
1. Абитуриенттер қажетті құжаттар тізімін дайындайды және 

2023ж. 30 сәуіріне дейін өтінімді онлайн жібереді. 

2. Кандидаттар математика мен бағдарламалау бойынша ішкі 
онлайн тестілеуден өтеді. 

3. Жартылай финалға жеткендер онлайн сұхбаттасудан өтеді 
және ЖОО-нан ұсыныс алады.

М. В. ЛОМОНОСОВ АТЫНДАҒЫ
МӘСКЕУ МЕМЛЕКЕТТІҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАЗАҚСТАН ФИЛИАЛЫ

Қазақстан Республикасы
010010 Астана қ.
Қажымұқан к-сі, 11
Тел.: +7 (7172) 35 34 05, 35 43 87 
Моб.: +7 778 35 43 377
E-mail:msukz@mail.ru
www.msu.kz

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің 
Қазақстан филиалы Астанада 20 жылдан астам уақыт қызмет етіп 
келеді. 
Филиал – Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаев 
ратификациялаған Ресеймен Қазақстан үкіметтері арасындағы 
Келісім негізінде қызметететін Қазақстандағы жалғыз оқу орны. 
Ресей Білім және ғылым министрлігінің № 1353 лицензиясы.
Филиал түлектері – бұлар министрліктер мен ведомстволарда, 
Қазақстандағы және шетелдердегі ең беделді отандық және 
халықаралық компанияларда жұмыс істейтін 2300-ден астам 
жоғары санатты мамандар.
Филиал студенттері:
• тегін білім алады;
• жоғары курстарда Мәскеу қаласындағы ММУ факультеттерінде 

оқиды;
• ММУдипломын алады.
Филиал оқытушылары:
• ММУ-дің 120-дан астам профессоры;
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• Қазақстан мен Ресейдің жетекші ғалымдары.

Оқу бағыттары:
Бакалавриат (4 жыл):
• Математика.
• Қолданбалы математика және информатика.
• Филология.
• Экология және табиғатты пайдалану.
• Экономика.
Магистратура (2 жыл):
• Қолданбалы математика және информатика.
• Филология.
• Экономика.
Оқуға түсу
• қабылдау сынақтарының нәтижелері бойынша конкурстық 

негізде.
msu.kz сайтын қара.

NAZARBAEV UNIVERSITY

Қазақстан Республикасы
010000 Астана қ.
Қабанбай даңғ.,53
Тел.: + 7 (7172) 70 66 88, +7 (7172) 642584
Моб.:+7 (747) 094 02 30
E-mail: nu@nu.edu.kz
info_admissions@nu.edu.kz
www.nu.edu.kz

Назарбаев Университеті (NU) 2010 жылы құрылды. NU сапалы білім, 
маңызды зерттеулер мен батыл инновацияларды біріктіретін, 
сол арқылы ел мен қоғамның одан әрі дамуына ықпал ететін, 
халықаралық танылған зерттеу университеті болуға ұмтылады. 
NU негізі қаланған сәттен бастап жергілікті және де әлемдік 
қоғамдастықтың тұрақты өсіп келе жатқан қажеттіліктеріне 

жауап беретін академиялық және ғылыми көшбасшылыққа қол 
жеткізу, сондай-ақ болашаққа дайын түлектерді даярлау үшін 
құндылықтарды айқындап, стандарттарды белгіледі. 
ПАЙЫМДАУ
Қазақстан мен әлемнің дамуы мен өркендеуі үшін қажетті ғалымдар 
мен мамандарды, басшылар мен кәсіпкерлерді даярлау. 
МИССИЯ
Қазақстанның жоғары білім және ғылым жүйесінде реформалар 
жүргізудің моделі болу және Астана қаласын инновациялардың, 
білімнің және медицинаның халықаралық орталығы ретінде 
қалыптастыруға үлес қосу және студенттерді тұрақсыздық, 
белгісіздік, кешенділік пен әркелкілік басым әлемге дайындау. 
НЕГІЗГІ ҚҰНДЫЛЫҚТАР:  
Институт барлық дарынды және қабілетті студенттер, оқытушылар, 
сондай-ақ зерттеушілер үшін ашық және солардың еңбегінің 
арқасында құрылды; 
• Оқытудағы, басқарудағы және студенттік өмірдегі адалдықты 

тәрбиелеу
• Білім алуға тең қол жетімділік - нәсіліне, дініне, жынысына, 

физикалық мүмкіндіктеріне немесе әлеуметтік-экономикалық 
жағдайына қарамастан

• Студенттер, оқытушылар мен зерттеушілер үшін кәсіпқойлық 
және жоғары этикалық қағидаттар

• Ашықтық және айқындық, Университет қызметінің барлық 
аспектілеріне жаппай қолжетімділік

• Әртүрлілікті қабылдау – білім беру, зерттеу және қоғамдастықтың 
барлық аспектілерінде біріктіру.



Международная выставка
«Образование и Карьера»

Халықаралық «Білім
және Мансап» көрмесі

42 43

НЕОФИТ РИЛЬСКИЙОҢ ТYСТІК-БАТЫСУНИВЕРСИТЕТТІНІҢ

Болгария
2700 Благоевград қ.
Иван Михайлов к-сі, 66
E-mail: info@swu.bg
www.swu.bg

ОҢТYСТІК – БАТЫС УНИВЕРСИТЕТТІНІҢ ТАРИХЫ МЕН ЖЕТІСТІКТЕРІ.
«Неофит Рильский» Оңтүстік-Батыс университеті (ОБУ) 1976 жылы 
Болгария Республикасының Благоевград қаласында құрылды.
45 жылдық тарихында университет Болгария мен Оңтүстік-Шығыс 
Еуропаның ғылыми-білім беру кеңістігінде лайықты орын алды, 
Балқан түбегіндегі жетекші классикалық университеттердің 
қатарына кіреді.
Оңтүстік-Батыс университетінде білім беру Болон конвенциясына 
сәйкес реттеледі, ал білім беру бағдарламалары Еуропалық 
трансферт және кредиттерді жинақтаужүйесіне (ECTS) сәйкес 
әзірленген.
ЖОО-ны басқару Еуропалық Одақтың, Болгария
Республикасының заңнамасына және Университет Жарғысына 
сәйкес академиялық автономия қағидаты бойынша жүзеге 
асырылады.
Университет ұлттық бағалау және аккредиттеу агенттігімен 
максималды бағалаумен аккредиттелген, бұл іске асырылатын 
білім беру бағдарламаларының сапа кепілдігінің жоғары 
көрсеткіші болып табылады:
81 – Орта білімнен кейінгі бакалавриат және магистратура;
153 – жоғары оқу орнын бітіргеннен кейінгі магистратура;
83 – докторантура.
«Неофит Рильский» Оңтүстік-Батыс университеті гуманитарлық, 
техникалық, жаратылыстану, басқарушылық, әлеуметтік, 
педагогикалық, экономикалық және заңгерлік ғылымдар, өнер, 
денсаулық сақтау, қоғамдық денсаулық сақтау және спорт, 
қауіпсіздік және қорғаныс және т.б саласындағы кәсіби бағыттар 
бойынша мамандарды даярлау бойынша республикада бірінші 

орында. 
Қазіргі уақытта бәсекеге қабілетті кадрларды кәсіби даярлау 30 
бағыт бойынша жүзеге асырылады.
«Неофит Рильский» Оңтүстік-Батыс университеті қазіргі заманғы 
ғылыми - білім беру орталығы, оның құрылымына 10 факультет 
кіреді:
1. Заң-тарих;
2. физика-математикалық;
3. экономикалық;
4. филологиялық;
5. философиялық;
6. қоғамдық денсаулық;
7. денсаулық сақтау және спорт;
8. педагогикалық;
9. өнер;
10. техникалық.
Университетте 800-ден астам жоғары білікті оқытушылар мен 
қызметкерлер жұмыс істейді.11500-ден астам студент білім алады, 
оның 603-і шетелден, 400-і аспиранттар. Болгариядан 400-
ден астам докторанттар шетелде барлық білім беру бағыттары 
бойынша докторантурада білім алуда.
Оқытушылар сабақтарда оқытудың заманауи формалары 
мен құралдарын белсенді қолданады: STEM және STEAM 
технологиялары, Blackboard, Zoom, Big bluebotton және т. б.
«Неофит Рильски» Оңтүстік-Батыс университетінің түлектері 
Болгарияда ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа елдерінде 
деәлеуметтік, білім беру, мәдени және саяси өмірдің әртүрлі 
салаларында табысты жұмыс істейді.
Университеттің заманауи оқу-ғылыми және материалдық-
техникалық базасы бар:
• 9 оқу ғимараты;
• 200 оқу кабинеті;
• университет кітапханасы;
• меншікті баспа кешені;
• спорт кешені;
• университет орталығы;
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• қашықтықтан оқыту орталығы;
• оқу театры;
• студенттер жатақханалары;
• автотұрақ;
• кинотеатр және фотозертхана;
• теледидар және дыбыс жазу студиясы;
• концерт залы және басқа.
Оңтүстік-Батыс университеті SCOPUS деректер базасында 
тіркелген үш журнал шығарады.
«Неофит Рильски» Оңтүстік-Батыс университеті Австрия, Греция, 
Қытай, Румыния, Түркия, Македония Республикасы, Қазақстан, 
Қырғызстан, Ресей, Украина және т.б. 50-ден астам шетелдік 
университеттермен меморандумға қол қойды.
Университет халықаралық қауымдастықпен, еуропалық 
бірлестіктердің көпшілігімен танылған, институционалдық 
аккредиттеу  бойынша Болгария агенттігінің ең жоғары рейтингіне 
ие.

Н.И.ПИРОГОВ атындағы РЕСЕЙ ҰЛТТЫҚ ЗЕРТТЕУ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ресей Федерациясы
117997 Мәскеу қ.
Островитянов к-сі, 1-үй
Тел./факс: +7 (495) 434 31 74
Ұялы тел.: +7 903 763 13 97
E-mail: rsmu@rsmu.ru
prk@rsmu.ru
www.rsmu.ru

Н.И.Пирогов атындағы РҰЗМУ – дәрігерлерді, фармацевттерді, 
клиникалық психологтарды, әлеуметтік қызметкерлерді, сондай-
ақ бірегей медициналық ғылыми кадрларды (медициналық 
биохимия, кибернетика, биофизика мамандықтары бойынша) 
дайындауды қамтамасыз ететін жетекші ғылыми-білім беретін 

медициналық орталық. Университетте жыл сайын 12 000 астам 
студент және қосымша кәсіби білім беру бағдарламалары 
бойынша - 10 000 астам адам білім алады. 
ЖОО-дадайындық курстары (соның ішінде онлайн), Хим*Био*Плюс 
қосымша білім беру мектебі және жазғы «Жас хирург мектебі» бар. 
РҰЗМУ-де тьюторлық қозғалыс ұйымдастырылған – жоғары курс 
студенттері бірінші курс студенттерін бейімдеумен айналысады, 
шетелдік студенттердің білім алуын сүйемелдейді. Оқудан басқа, 
Университетте 90-нан астам үйірме мен секция жұмыс істейді. 
Жайлы жатақханасы бар «Медик» студенттік кампусы 
Университеттің бас ғимаратынан 10-минуттық жаяу жүретін 
қашықтықта орналасқан. 

ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАТЫНАС ЖОЛДАРЫ УНИВЕРСИТЕТІ 
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРЕТІН ФЕДЕРАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
БЮДЖЕТТІК БІЛІМ МЕКЕМЕСІ  

Ресей Федерациясы
620034Екатеринбург қ.
Колмогоров к-сі, 66
Тел./факс: +7 (343) 221 24 44, 4 95 95
E-mail: rector@usurt.ru
www.usurt.ru

1956 жылы құрылған Орал мемлекеттік қатынас жолдары 
университеті аса ірі заманауи білім, ғылым және практика 
көпбейіндік орталығы болып табылады, Орал федералдық 
округінің білім кеңістігінде өте маңызды орны бар және, бірінші 
кезекте, мемлекеттің аса ірі өнеркәсіптік аймағында көлік 
саласын кадрлармен қамтамамыз етуге бағытталған. Ол РФ-ң 5 
субъектісінің аумағында орналасқан: Екатеринбургте, Пермьде, 
Курганда, Челябинскіде, Тюменьде. Қазіргі уақыта бұл жерде 
18 мыңға жуық студент білім алуда. Университеттің құрамына 6 
факультет (электрмеханикалық, электртехникалық, механикалық, 
құрылыс, тасымалдау үдерістерін басқару факультеті, экономика 
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және басқару факультеті), 21 кафедра кіргізілген. Университеттің 
негізінде 108 зертхана, оқу шеберханалары және т.б. құрылған 
және жұмыс істейді. Оралдағы жалғыз көліктік ЖОО мәдени және 
спорттық өмірдің бірігу орталығы болып табылады. Университет 
түлектерінің жұмыспен қамтылу үлесі 100 пайызға жететін елдің ең 
үздік ЖОО бестігіне кіргізілген.

ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ресей Федерациясы
620028 Екатеринбург қ.
Репин к-сі, 3
Тел.: +7 (343) 214 85 89
Ұялы тел.: +7 922 611 40 44
E-mail: int.dept@usma.ru
www.usma.ru

Орал мемлекеттік медициналық университеті – Ресейдің озық 
медициналық университеттерінің бірі және 90 жылдан астам уақыт 
бойы біліктілігі жоғары медициналық кадрларды дайындауды 
жүзеге асырып келе жатқан Оралдың негізгі ғылыми, білім беретін 
және әдістемелік орталығы.
Бүгінгі таңда ОММУ – бұл әлемнің 42 мемлекетінен келген 
студенттер білім алып жатқан шын халықаралық ЖОО. Құрылған 
сәтінен бастап университет 50 000 астам кәсібилігі жоғары 
дәрігерлерді, фармацевттерді және дүниежүзілік масштабтағы 
ғылым қайраткерлерін даярлады. Оның түлектерінің арасында 
Ресей Федерациясының қазіргі Денсаулық сақтау министрі 
Михаил Альбертович Мурашко да бар.
ОММУ-де жоғары білімнің барлық негізгі білім беру 
бағдарламалары іске асырылады: бакалавриат, специалитет, 
магистратура, ординатура және аспирантура, докторантура 
бағдарламалаы, қосымша білім беру және кәсіби білім беру 
бағдарламалары. 
Барлық іске асырылып жатқан білім беру бағдарламалары 

мемлекеттік аккредитациядан, ал специалитет бағдарламалары 
– ENQA халықаралық аккредитациясынан өткен. ОММУ 
«Университеттік үш миссиясы», Times Higher Education Impact 
Ranking халықаралық рейтингтерінде және RAEX-100 Ресейдің 100 
үздік ЖОО рейтингісінде белгіленген. 

ОРАЛ МЕМЛЕКЕТТІК ТАУ-КЕН УНИВЕРСИТЕТІ  
ФЕДЕРАЛДЫ МЕМЛЕКЕТТІК  ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЮДЖЕТТІК 
БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ 

Ресей Федерация
620144 Екатеринбург қ.
Куйбышев к-сі, 30
Тел.: +7 (343) 257 25 47
Факс.: +7 (343) 251 48 38
E-mail: office@ursmu.ru
www.ursmu.ru

Орал мемлекеттік  тау-кен университеті- 1914 жылы негізі қаланған 
Оралдағы ең байырғы жоғары оқу орны, ол жетекші Ресей 
университеттерінің бірі болып табылады: Университеттердің 
ұлттық рейтингісінде 196-198 -орынға ие (Интерфакс 2022), 
«Тау-кен ісі бағыты бойынша» «Ұлттық құрмет: 2022 ең үздік 
жоғары оқу орындары» ЖОО рейтингісінде 11-орын, ОМТУ, 
сонымен  қатар «Приоритет-2030» университеттерге мемлекеттік 
қолдау көрсету жобасы жетекшілерінің бірі. Университеттің 
өсіп-өркендеуі минералды шикізатты іздеу мен өндірудің 
жаңа технологияларымен,  ESG- күн тәртібімен және өндірісті 
цифрландырумен және инженерлік құрылымдардың 
модернизациясымен байланысты стратегиялық жобаларды 
жүзеге асыруға негізделеді. 
ОМТУ барлық оқыту деңгейлері бойынша дайындық жүргізеді: 
орта кәсіби білім беру, бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура. 
Студенттер 4 факультетте оқиды:
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• тау-кен-технологиялық;
• тау-кен- механикалық;
• инженерлік -экономикалық;
• геология және геофизика факультеті.
ОМТУ Ресейде бірінші болып негізгі білім беру бағдарламаларына 
қосымша біліктілік алуға бағытталған модульдерді енгізе бастады, 
бұл университетке студенттерге бірден екі мамандық беруге 
мүмкіндік береді.  
Қазіргі уақытта университетте әлемнің 28 елінен келген азаматтар 
жоғары оқу орнына дейінгі дайындықтан бастап аспирантуралық 
дайындыққа дейінгі әртүрлі деңгейдегі бағдарламалар бойынша 
оқып жатыр. ОМТУ-ң алдыңғы қатарлы федералды және шетелдік 
жоғары оқу орындарымен дамыған байланыстары бар. ОМТУ-ң 
шетелдік әріптестерінің тізімінде Азия, Африка, Таяу Шығыс  және 
ТМД елдерінің 60 университеті бар. Халықаралық ынтымақтастық 
шеңберінде мәдени, ғылыми-зерттеу және ақпараттық орталықтар 
құрылған, студенттік ұтқырлық бағдарламалары жұмыс істейді.

ОРАЛМЕМЛЕКЕТТІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ресей Федерациясы
620144 Екатеринбург қ.
8 Марта/Народной Воли к-сі, 62/45
Тел.: + 7 (992) 334 89 81, +7 (343) 283 11 90
E-mail: international@usue.ru
www.usue.ru

Орал МЭУ — Орал астанасы- Екатеринбург қаласында орналасқан 
Ресейдегі жетекші экономикалық университеттердің бірі. Орал 
МЭУ – халықаралық қатынастарды дамыту саласындағы Оралдағы 
ең белсенді жоғары оқу орындарының бірі. Университеттің жұмысы 
барысында әлемнің 65 елінде халықаралық ынтымақтастық туралы 
130 шартқа қол қойылды, қазіргі сәтте 3400 студент Орал МЭУ бір 
бөлшегіне айналған. 55 жылдық жұмысы барысында біздің ЖОО 
196 000-нан астам студент тәмамдады.

Шетелдік азаматтар үшін  мынадай оқу нысандарын ұсынамыз:
• дайындық факультеті;
• бакалавриат;
• магистратура.
«International business» (Халықаралықбизнес) (ағылшын тілінде)
«Managment in tourism and hospitality» (Туризм) (ағылшын тілінде)
• аспирантура;
• колледж;
• аспирантура.
Университетте дайындық факультеті жұмыс істейді, онда орыс тілі 
оқытылады және шетелдік студенттерді бейімдеу бағдарламасы 
жүзеге асырылады. Әлемнің 60 елінен шамамен 1700 студент, 
магистрант, аспирант және докторант Орал МЭУ білім алып жатыр. 
Шетелдік студенттердің  шығармашылық және білім тұрғысынан 
өз қабілеттерін іске асыруына және олардың барынша жылдам 
бейімделуіне арналған алаңды құру мақсатында 2016 жылы 
университетте Шетелдік студенттер қауымдастығының штаб- 
пәтері ашылды. Ресейдің Шетелдік студенттер қауымдастығымен 
жүйелі іскерлік қатынастар орнатылды.  
Орал МЭУстуденттерінің халықаралық қызметке деген 
қызығушылықтарын арттыру үшін «Час Дипломата» жобасының 
шеңберінде кездесулер өткізіледі. «Час дипломата» халықаралық 
білім беру жобасы студенттердің әртүрлі елдердің дипломатиялық 
өкілдерімен кездесуі болып табылады. 2016 ж. қыркүйек айында 
жобаны РФ-ғы Бенин Төтенше және Уәкілетті өкілі Анисет 
Габриэль Кочофа ашты. Жоғары оқу орнында сондай-ақ Беларусь, 
Әзірбайжан, Венгрия, Қытай, Испания мен Франция консулдары 
да сөз сөйледі.  
Орал МЭУ студенттері әріптес жоғары оқу орындарындағы 
халықаралық тағылымдамаларға белсенді қатысып отырады: 
• Харбин коммерциялық университеті, Харбин қ. (Қытай); 
• Шихэцзыуниверситеті, Шихэцзы қ. (Қытай); 
• Ланьчжоу қаржы және экономика университеті,

Ланьчжоу қ. (Қытай); 
• Либревиля континентальді университеті

(Габон Республикасы);
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• Ariel University Center of Samaria (Израиль);
• Institute odfinanceandeconomics/Қаржы және экономика 

институты (Монголия);
• Моңғолия Мемлекеттік Ауылшаруашылық университеті 

(Моңғолия);
• Армян мемлекеттік экономикалық университеті (Армения);
• Ереван мемлекеттік университеті (Армения);
• Армения Республикасының мемлекеттік басқару академиясы 

(Армения);
• Белоруссияның мемлекеттік экономикалық университеті 

(Белоруссия);
• Беларусь Республикасы Президентінің жанындағы басқару 

академиясы (Белоруссия);
• Баранович мемлекеттік университеті (Белоруссия);
• Amity University UttarPradesh (Үндістан).
• Орал мемлекеттік экономикалық университеті - 
• Орал федералды округі студенттері мен жұмыс берушілерінің 

пікірі бойынша ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ РЕЙТИНГІСІНДЕ 
БІРІНШІ ОРЫН.   

• ЕКАТЕРИНБУРГТІҢ ЕҢ ҮЗДІК ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ 
РЕЙТИНГІСІНДЕ БІРІНШІ ОРЫН.

• Ұлттық қоғамдық кәсіби аккредитациялау орталығының 
рейтингісі бойынша ЕҢ ҮЗДІК ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ.

• Экономисттер мен қаржыгерлердің  жастар одағының 
байқаулары бойынша  ресейлік жоғары оқу орындары 
арасында СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН 
ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША БІРІНШІ ОРЫН. 

• Свердловск облысындағы мемлекеттік жоғары оқу 
орындарының арасында «Экономика» және «Менеджмент» 
бағыттары бойынша ҚАБЫЛДАУ САПАСЫ БОЙЫНША ЕКІНШІ 
ОРЫН, шетелдік басылымдарда жариялымдар саны бойынша 
Свердлов облысындағы жоғары оқу орындары арасында 
бесінші орын.

ОралМЭУ Шетелдік студенттер қауымдастығының (ШСҚ) штаб-
пәтері болып табылады, онда РФ мен ОралМЭУ аумағындағы 

біздің шетелдік студенттер мен қонақтарға көмек көрсету 
қамтамасыз етіледі. Қауымдастық мүшелері университеттің әртүрлі 
халықаралық іс-шараларына барынша белсенді араласады. 
Білім министрлігінің квотасы арқасында сіз бюджеттік негізде 
оқыта аласыз. Біз Education in Russia порталында квота өтінімін 
ресімдеуге көмек көрсете аламыз. 
Университет мәдениет аралық диалогты дамытуға, халықтар 
арасындағы диалогты  нығайтуға, жастар кәсіпқойлығын 
насихаттауға бағытталған бірқатар жобалар мен жастар 
қозғалысының бастамасы болып табылады және оларды белсенді 
дамытып келеді:
• «Еуразиялық экономикалық жастар форумы» (ЕЭЖФ) 

халықаралық жастар қозғалысы–Еуразиялық экономикалық 
жастар клубының, Ресей Федерациясының  Білім және ғылым 
министрлігінің,  РФ жастар ісі - Ресей жастары жөніндегі 
Федералды агенттігінің,  Тәуелсіз Мемлекеттер  Достастығының,  
шетелді тұратын отандастар және  халықаралық гуманитарлық 
ынтымақтастық (Ресей ынтымақтастық) істері жөніндегі 
Федералды агенттіктің, Свердлов облысы үкіметінің 
қолдауымен  әртүрлі елдердің зиялы жастарының 
бастамаларын рухы жағынан еуразиялық, бірақ географиясы 
бойынша бүкіләлемдік деңгейде біріктіру.

• WorldSkills International (WSI) –  халықаралық коммерциялық 
емес кәсіпорын, оның басты мақсаты  бүкіл әлем бойынша  
кәсіби дайындық пен біліктілік стандарттарын және оның  
мәртебесін арттыру. 

WSI 1946 жылдан бері жұмыс істейді, оның негізін қалаушылар 
алдарына өршіл мақсаттар қойды: жастардың кәсіби дайындығына 
байланысты олардың құлшынысын ояту, сонымен қатар әртүрлі 
елдерден келген адамдардың дағдылары мен қабілеттерін 
салыстыру мақсатында жастарды бәсекелестікке ынталандыру.
Сол уақыттан бері WSI басты қызметі әрбір екі  жыл сайын  әртүрлі 
мүше мемлекеттерде WorldSkills кәсіби шеберлік байқауларын 
ұйымдастыруды көздейді.
2012 жылы Екатеринбургте РФ Білім және ғылым министрлігінің 
Халықаралық ынтымақтастық департаментінің қолдауымен Үлкен 
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Еуразиялық Университеттік кешен базасында Екатеринбургтегі 
жоғары оқу орындарында оқитын шетелдік студенттердің 
басын біріктіру мақсатында Ресейдегі шетелдік студенттер 
қауымдастығының филиалы құрылды (ШСҚ).
Бұл ұйымның мақсаты–шетелдік студенттер мен қоғамдық 
ұйымдар, әкімшілік жоғары оқу орындары арасындағы өзара 
түсіністікті тереңдетуге ықпал ету; халықтар арасындағы өзара 
түсіністік пен достықты нығайту. 
ОралМЭУ халықаралық  және аймақтық қауымдастықтар мен 
бірлестіктердің толық құқылы мүшесі болып табылады:
• «Еуразиялық экономикалық ғалымдар клубы» қауымдастығы.
• Латын Америкасы елдері бойынша экономикалық 

ынтымақтастыққа  қолдау көрсету ұлттық комитеті.
• Халықаралық еуропалық бөлшек сауда ұйымы  (ERA).
• Қонақүй менеджменті жетекші бизнес-мектептердің еуропа 

қауымдастығы (EURHODIP).
• Шығыс және Орталық Еуропаның бизнес-мектептер 

қауымдастығы (CEEMAN).
Жоғары оқу орындарының желісі (DUKENET).
• БҰҰ «Академиялық ықпал» бағдарламасы.
• Шетелдік студенттер қауымдастығы (филиал).
• ҰҚШҰ университеттік лигасы.
• Еуразиялық университеттер қауымдастығы.
Сіздердің сұрақтарыңызға қуана жауап береміз:
WhatsApp, Telegram: +7 992 334 89 81
Е-mail: international@usue.ru, pf@usue.ru

ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ  ЖШС

Қазақстан Республикасы
010000 Астана қ.
Сығанақ к-сі, 64/1, нп-3
Ұялы тел.: +7 701 801 5555
E-mail: info@1aid.kz
www.1aid.kz

«ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ»  мобильдік тренинг-орталығы жүрек 
кенеттен тоқтап қалған жағдайда және әрүрлі шұғыл жай-күйге 
түскен жағдайларда медицина қызметкерлері келгенге дейін 
ERC халықаралық стандарттары бойынша жеке тұлғаларды, 
тіс дәрігерлерін, мұғалімдерді, кеңсе мен кәсіпорындар 
қызметкерлерін оқудан өткізеді. 
2022 жылдан бері медициналық білім бар сертификатталған 
нұсқаушылар балалар үшін түсінікті және қолжетімді тілмен 
интерактивті ойын нысанында төмендегілерді үйрететін, 
жасөспірімдерге арналған 2-айлық бірегей егжей-тегжейлі 
авторлық курсы әзірленді:  
• өрт шыққанда, жер сілкінгенде және террористік акт орын 

алғанда қиын-қыстау жағдайда қалай әрекет ету керек:
• кез келген жағдайда және жерде орын алуы мүмкін жазатайым 

жағдайларда алғашқы көиекті қалай дұрыс көрсету керек;
• жүрекке тікелей емес массажды қалай жасау керек және 

адамды қалай құтқаруға болады;
• қандай нөмірлерге қоңырау шалу керек және шұғыл 

қызметтердің барлық түрлерін қалай дұрыс шақыру керек.
• Өсіп келе жатқан ұрпақтың моральдық-этикалық 

құндылықтарын арттыру үшін курсқа шақырылған сарапшылар 
мына тақырыптарды ашып, түсіндіретін әлеуметтік блок 
енгізілген. 

• фаст-фуд, шылым шегу, алкоголь, есірткі қандай зиян келтіреді;
• әлеуметтік желілер мен смартфондарға тәуелділік қандай қауіп 

әкеледі;
• буллинг, сенім телефондары – жасөспірімнің проблемасы 
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туындаса, бірақ жақындарымен ол туралы бөлісе алмаса, ол 
кімге жүгіну керек;

• салауатты өмір салтын қалай ұстануға және өз қабілетіңді 
қалай білуге болады;

• мейірімді, олжалы және бақытты адамға қалай айналуға 
болады.

Ұзақтығы 4 сағаттан астам «сусыз» BLS/AED алғашқы көмек 
интерактивті курсын манекендер мен ZOLL AED Plus автоматты 
дефибрилляторын және т.б. қолданып, медициналық білімі бар 
сертификатталған нұсқаушылар жүргізеді. 
Курс аяқталған соң ҚР заңнамасына сәйкес белгіленген үлгідегі 
сертификат беріледі. Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент 
қалаларында жабдықталған оқу залдары бар. 
80%-ін практика құрайтын бірегей оқыту әдістемесінің арқасында 
алынған білімдері ұзақ уақытқа есте қалады. 
Курсқа мына нөмірлер бойынша жазылыңыз: 8 701 801 55 55,
8 701 690 00 04 немесе ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ сайтында және 
Instagram 1aid.kz-те өтінім қалдырыңыз

РЕСЕЙДІҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ Б.Н.ЕЛЬЦИН АТЫНДАҒЫ 
ОРАЛ ФЕДЕРАЛДЫ УНИВЕРСИТЕТІ

Ресей Федерациясы
620002 Екатеринбург қ.
Мира к-сі, 19
Тел.: + 7 (343) 374 38 84, +7 (343) 375 44 44
Факс: +7 (343) 375 97 78
Моб.:+7 800 100 50 44
E-mail: rector@urfu.ru
www.urfu.ru

Ресейдің Тұңғыш Президенті  Б.Н.Ельцин атындағы Орал 
федералды университеті (УрФУ), 1920 жылы Оралдың ең көне 
университеттері – классикалық гуманитарлық және техникалық 
университеттер  негізінде құрылған, Ресейдегі жетекші және ірі 

университеттердің бірі.
Бүгінгі таңда УрФУ QS World University Rankings институционалдық 
рейтингінде 335-ші орында. Moscow International University Ranking 
рейтингінде УрФУ 237-ші орында.
УрФУ - да 40 000 студент, оның ішінде 100-ден астам елден келген 
4 000 шетелдік студент оқиды. УрФУ-дың 12 институты 400-ден 
астам білім беру бағдарламаларын ұсынады. УрФУ ғалымдары 
164 заманауи ғылыми-зерттеу зертханаларында және 72 шеберлік 
орталықтарында серпінді зерттеулер жүргізуде.
Бүкіл әлем бойынша 410-нан астам серіктесі бар университет 
халықаралық ынтымақтастық үшін ашық және БРИКС желілік 
Университеті, ШЫҰ желісінің Университеті, ТМД Университеті, 
ASTRU, Жібек жолы университеттерінің желісі сияқты 
бастамалардың белсенді қатысушысы болып табылады.

РЕСЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ГУМАНИТАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ресей Федерациясы
125047 Мәскеу қ.
Чаянов к-сі, 15
Тел.: + 7 (495) 250 65 31, + 7 (495) 250 61 80
E-mail: inter@rggu.ru
www.rsuh.ru

Ресей мемлекеттік гуманитарлық университеті
Мәскеу қ.
РМГУ цифрмен
13 институты, 19 факультеті,85 кафедрасы бар;
1000-нан астам оқытушыларының ішінде 200-ден астам ғылым 
докторы, 670 ғылым кандидаттары бар; 
Студенттерінің саны 16 000-нан жоғары;
Шет тілдерінде 90-нан астам курс өткізіледі;
Академиялық мобильділік бағдарламалары ұйымдастырылған. 
238 білім беру бағдарламасы бар:бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура;
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Барлық білім беру бағдарламалары халықаралық аккредитациядан 
өткен;
53 мемлекеттегі білім беру ұйымдарымен халықаралық 
ынтымақтастық жөнінде 235 шарт жасалған;
РМГУ 18 Халықаралық оқу-ғылыми орталығы бар,
Екі диплом алуға дейін алып келетін желілік білім беру 
магистратура бағдарламалары;
DiplomaSupplement (дипломға еуропалық қосымша);
Ғылыми кітапхана;
Мұрағат орталығы;
Шетелдік студенттер үшін әлеуметтік-мәдени бейімдеу 
бағдарламасы;
Абаттандырылған жатақхана;
Мазмұнды студенттік өмір.

STUDY FIRST ЖШС

Қазақстан Республикасы
050026 Алматы қ.
Тел.: +7 775 668 1661
E-mail: info@studyfirst.kz
www.studyfirst.kz

StudyFirst –ТМД студенттеріне жасқа, аттестаттағы бағалар мен 
қаржы жағдайына қарамастан Еуропаның университетіне оқуға 
түсуге көмектесеміз! 
2015 жылдан бастап Словакия, Италия, Польша елдеріндегі жоғары 
оқу орындарына 500 астам студент оқуға қабылданды.
Біз оқуға түсуді толығымен қамтамасыз етеміз және де Сіздің 
құжаттарыңызды визаға береміз, жатақханаға қоныстандырамыз 
және оқу барысында жетекшілік етеміз.
Біздің командамыздың әрбір мүшесі Еуропа жоғары оқу 
орындарының түлегі болып табылады және оқуға түсу мен елде 
тұру үдерісінің барлық ерекшеліктерін біледі.

SWISS EDUCATION GROUP

Қазақстан Республикасы
Астана қ.
Байтұрсынов к-сі, 53/1, 4-офис
Тел.: +7 701 480 81 84
E-mail: swisseducationkz@gmail.com
dseitkazin@swisseducation.com

Swiss Education Group (SEG) – бұл «Қонақ үй Менеджменті мен 
Бизнес Әкімшілендіру» саласындағы Швейцарияның ең үздік 
жоғары оқу орындарының альянсы. 
Біз қонақжайлылық, бизнес пен аспаздық өнері саласындағы 
40 жылдық тәжірибе ие болып, швейцариялық қонақжайлылық 
пен бизнестің ұлы дәстүрлерінде бекем қалыптастық. QS world 
university rankings 2022 сенімді рейтингке сәйкес біздің төрт 
жоғары оқу орынымыз (Swiss Hotel Management School, Cesar Ritz 
Colleges, Hotel Institute Montreux, Culinary Arts Academy Switzerland) 
әлемдегі өз санатындағы ТОП 8 кіреді. 

Неге Swiss Education Group таңдау керек?
• әлемдік брендтерге (Marriott, UBS, Nestle, Louis Vuitton және т.б.) 
тағылымдамаға бару және кейіннен жұмысқа орналасу;
• әлемдік компаниялары арасында 180 астам серіктес;
• оқу барысында әлемде саяхаттау мүмкіндігі;
• айына 2400$ мөлшеріндегі ақыны төлеп, екі жартыжылдық 
тағылымдамаға бару 
• диплом бүкіл әлемде қолданылады және Washington State 
University US, Northwood University US, сондай-ақ University of Derby 
UK университеттерімен қос дипломды білім жүйесі көзделген.

Оқу кезіндегі негізгі мән әлемнің ең үздік компаниялары үшін 
жетекшілік ететін буын мамандарын даярлауға беріледі. Міндетті 
оқу бағдарламасында сатулар мен маркетинг, қаржы менеджмент, 
стратегиялық жоспарлау және өзге де бизнес-пәндер болады.
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ТҰРАН УНИВЕРСИТЕТІ МЕКЕМЕСІ

Қазақстан Республикасы
050013 Алматы қ.
Сәтбаев к-сі, 16А
Тел.: + 7(727) 260 40 00
Моб.: + 7 (771) 260 40 40
E-mail: new.marketing@turan-edu.kz
www.turan.edu.kz/ru/

«Тұран» университеті 1992 жылы Алматы қаласында құрылды 
және тіркелді және білім беру корпорациясының өзегі болып 
табылады.Университет студенттерге бакалавриаттың 28 білім 
беру бағдарламасы бойынша, магистратураның 18 бағдарламасы 
бойынша және докторантураның 6 бағдарламасы бойынша 4 
факультетте: экономика, гуманитарлық заң факультеттерінде, 
«Сандық технологиялар және өнер» және ағылшын тіліндегі 
бағдарламалары факультетінде білім береді. Студенттер 
мемлекеттік гранттар мен университет ректорының гранттары 
бойынша оқи алады. Үздік студенттер қазақстандық және шетелдік 
компаниялар мен ұйымдардың стипендиясына өтініш бере алады. 
Мұның бәрі студенттерге олардың одан әрі жұмысқа орналасуы 
және қазіргі қоғамның бәсекелестік ортасында дамуы үшін сапалы 
білім беруге мүмкіндік береді.

ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ ҚР ҒЖБМРМҚК 

Қазақстан Республикасы
010011 Астана қ.,
Родниковая к-сі 1/1
E-mail: uto@testcenter.kz
Call center: +7 (7172) 69 50 69

ҰТО Алматы филиалы:
050010 Алматы қ., 
Жамбыл к-сі, 25 үй
Тел.: 8 701 745 36 89, 8 747 125 05 04

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі 
«Ұлттық тестілеу орталығы» Республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорыны (бұдан әрі ҰТО) 1992 жылы құрылған. 
Ұлттық тестілеу орталығының миссиясы - Ұлттық білім беру 
сапасын бағалау жүйесі аясында өткізілетін шараларды 
ұйымдастырушылық-технологиялық қамтамасыз ету.
ҰТО қызметінің басты мақсаты Қазақстанның білім беру жүйесіндегі 
сырттай тапсырылатын емтихандар мен мониторингтердің 
барлық түрлерін ұйымдастыру және өткізу, сонымен қатар оларға 
тест тапсырмалары базасын қалыптастыру болып табылады. 
Негізгі іс-шаралар қатарына:
• Ұлттық бірыңғай тестілеу;
• Кешенді тестілеу;
• Жоғары және орта білім беру ұйымдарындағы оқу жетістіктерін 

сырттай бағалау;
• Мемлекеттік аттестаттау барысында білім беру ұйымдарында 

білім алушыларды кешенді тестілеу;
• Ұлттық біліктілік тестілеу;
• Магистратура және докторантураға шет тілдерінен түсу 

емтихандары;
• Қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесі – ҚАЗТЕСТ  жатады. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМ ЖӘНЕ МЕЙМАНДОСТЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ КЕАҚ

Қазақстан Республикасы
161200 Түркістан қ.
Рабиг Сұлтан Бегім к-сі, 14А
Тел./факс: + 7 (72533) 579 87
Моб.:+77073174356
E-mail: talapker@iuth.edu.kz
www.iuth.edu.kz

Халықаралық туризм және меймандостық университеті - бұл 
туризм индустриясын ұйымдастыру және қонақжайлылық 
салаларын дамытатын мамандарды даярлайтын білім ордасы. 
Халықаралық деңгейдегі кәсіби, білікті, бәсекеге қабілетті 
мамандарды даярлайтын Қазақстандағы алғашқы мемлекеттік 
бейінді университет.
Халықаралық туризм және меймандостық университетінде сіз 
білім беру бағдарламаларының келесі топтары бойынша білім ала 
аласыз:
В091-Туризм;
В092-Тынығу;
В093-Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі.
Сапалы білім беру қызметін ғылыми-педагогикалық және 
практикалық еңбек өтілі жоғары профессор-оқытушылардың 
білікті құрамы қамтамасыз етеді. 
Біздің университетті бітіргеннен кейін сіз отандық және шетелдік 
жетекші компанияларда, әлемдегі ең үздік қонақ үйлер мен 
жоғары санатты мейрамханалар желісінде жұмыс істеуге мүмкіндік 
аласыз. 
Өз салаңызда сұранысқа ие білікті маман болу мүмкіндігін жіберіп 
алмаңыз!

HOLIDAY IN SLOVAKIA

Словакия Республикасы
04013 Кошице қ.
Пекинска к-сі, 16
Тел.: + (421) 90363512, +(421) 905147136
E-mail: borisjanicek71@gmail.com
www.holidayin.sk

Қайырлы күн бәріңізге! Біз 9-жылдық жұмыс тәжірибесі бар словак 
компаниясымыз. Біздің басты бағыттарымыз: Словакияда білім 
алу, Тіл курстары. 
Біз Словакиядағы барлық Университеттермен, сондай-ақ орта 
білім беретін оқу мекемелерімен бірлесіп жұмыс жасаймыз. 
Бізбен бірге әр студент кепілдік түрде словак ЖОО-на оқуға түсе 
алады. Біз әр студенттің ыңғайын жеке-жеке табамыз. 
Студенттерге әр кезеңде көмектесеміз. Бізде Сіз қызметтерді 
толығымен аласыз. 

İQ PLUS LANGUAGE ACADEMY

Түркия
35250 Измир қ. 
Cumhuriyet Bulvarı, Kapaniİş Hanı, No:36, Kat:6, Konak
Тел.: + (90 507) 832 64 69, + (90 232) 482 07 18
Факс: + (90 232) 445 26 31
E-mail: info@iqpluslanguageacademy.com
www.iqpluslanguageacademy.com

Біздің İQ PLUS LANGUAGE ACADEMY академиямыз Измир 
қаласының ең көркем аймағында орналасқан. 36 жылдан 
астам уақыт бойы біз қаладағы тілді үйрету және ÖS, YDS, İELTS, 
TOEFL,TELC, SAT емтихандарына дайындау жағынан ең табысты 
оқу орындарының бірі болып табыламыз. Біздің оқытушыларымыз 
– тіл иелері, ал шетелде білім алу мәселелері жөніндегі кеңесшілер 
студенттерге университеттерде шәкіртақы алуға көмектесуде 
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК 
УЧАСТНИКОВ

және олардың бүкіл арманға жетер жолында қолдау көрсетуде.

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN České Budějovice

Чех Республикасы
37005 Ческе-Будеёвице қ.
Бранишовска к-сі 1645/31a
Тел.: + (420) 389 032 191
E-mail: info@jcu.czinternational@jcu.cz
www.jcu.cz

Біз оқу бағдарламаларының кең ауқымында бірегей тәжірибе 
ұсынатын заманауи мемлекеттік университетпіз. Біз 8 түрлі 
факультетте 9000-ға жуық студентті оқытамыз:
• Экономика факультеті;
• Балық шаруашылығы және суды қорғау факультеті;
• Өнер факультеті;
• Педагогика факультеті;
• Жаратылыстану факультеті;
• Теология факультеті;
• Денсаулық және әлеуметтік ғылымдар факультеті;
• Ауыл шаруашылығы және технология факультеті.
USB Оңтүстік Чехияның керемет аймағында орналасқан. Соңғы 
жылдары облыс пен қала Чехияда тұруға ең жақсы және қауіпсіз 
орындар ретінде бағаланды. Кампус қала орталығынан алыс емес 
болғандықтан, сіз қаланың тарихи атмосферасын және оның 
түнгі өмірін оңай тамашалай аласыз. Чехия мен Оңтүстік Чехия 
Еуропаның қалған бөлігімен салыстырғанда өмір сүрудің ең төмен 
құнымен мақтана алады.
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АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ АО

АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АО

АСМ HOLDING ТОО

İQ PLUS LANGUAGE ACADEMY

VERTEX SCHOOL 
ИП ТУЛЕГЕНОВ (ASAR STUDY)

ГЁТЕ ИНСТИТУТ В КАЗАХСТАНЕ

GO STUDY 
GROUPJAZYKOVÁŠKOLA S PRÁVEMSTÁTNÍJAZYKOVÉ ZKOUŠKYS.R.O

EDACCESS БРИТАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАО

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ  им. АБЫЛАЙ ХАНА

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА НАО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА НАО

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. 
М.В.ЛОМОНОСОВА
КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И 
ИНФОРМАТИКИ 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МФЮА АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

NAZARBAEV UNIVERSITY

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ МНВО РК РГКП

НЕОФИТ РИЛСКИ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПЕРСПЕКТИВЫ»

ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ  ТОО 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ПИРОГОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
им. проф. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА ФГБОУ ВО
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SOKOLOVA CENTER ТОО

SWISS EDUCATION GROUP

STUDY FIRST ТОО

УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
им. МУХАММАДА БЕН ЗАИДА

УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ им. М.С. НАРИКБАЕВА АО

УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ им. 
В.В.ЖИРИНОВСКОГО АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ им. 
М.П.МУСОРГСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ  
СООБЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им.В. Ф. ЯКОВЛЕВА  

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  Б.Н. ЕЛЬЦИНА ФГАОУ ВО

УЧРЕЖДЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН

УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ «KAZAN EDUCATION»

HOLIDAY IN SLOVAKIA

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN České Budějovice
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ С 
ОПИСАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ АО

Республика Казахстан 
050039 г. Алматы
Ул. Закарпатская, 44
Тел.: +7 (727) 346 92 08
E-mail: of.mok.aga@mail.ru
g.bekseitova@agakaz.kz
www.caa.edu.kz

Академия гражданской авиации является традиционным 
лидером в Казахстане и Центральной Азии по подготовке 
авиационных специалистов в соответствии с международными 
требованиями ICAO, EASA, IATA для эффективного и безопасного 
функционирования авиационной отрасли.
Академия осуществляет подготовку специалистов по 
многоуровневой системе: 
• бакалавриат
• магистратура 
• докторантура 
• переподготовка 
и располагает высококвалифицированным кадровым 
потенциалом, развитой инфраструктурой и материально-
технической базой для предоставления образовательных услуг.

АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АО

Республика Казахстан 
050012 г. Алматы
Ул. Толе би, 100
Тел.: +7 (727) 221 88 08 
E-mail: ads@atu.edu.kz
www.atu.edu.kz

Один из старейших вузов Казахстана, основан в 1957 году. Является 
лучшим техническим вузом страны по версии международного 

рейтингового агентства «IAAR EURASIAN UNIVERSITY RANKING 
- 2022». АТУ входит в ТОР-600 лучших вузов мира согласно 
международному рейтингу QS WORLD UNIVERSITY RANKING – 
2023.  АТУ готовит высококвалифицированных специалистов для 
пищевой, перерабатывающей, текстильной и легкой отраслей 
промышленности, инжиниринга и IT, бизнеса, индустрии 
сервиса и гостеприимства по образовательным программам 
бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Обладает развитой 
научно-технической базой: 4 учебных корпуса, 3 НИИ, 12 учебно-
научных центра, 6 научно-исследовательских лабораторий. Также 
реализуются программы двудипломного образования совместно 
с ведущими вузами Швейцарии, России, Италии, Болгарии и 
Кыргызстана.

АСМ HOLDING ТОО

Республика Казахстан
050000 г. Алматы 
Ул. Басбатыр, 4
Тел.: +7 (727) 396 66 01
Моб.: +7 705 777 42 12, +7 700 697 19 08
E-mail: info@acmh.kz
www.acmh.kz

Компания «АСМ холдинг» успешно действует на рынке на 
протяжении 15 лет. 
Наша задача – повысить уровень и качество образования в стране 
через оснащение учебных заведений ультрасовременным, 
передовым оборудованием и мебелью.
Наша компания занимается поставкой: 
• мультимедийного, проекционного и цифрового оборудования
• интерактивных панелей и досок, робототехники
• лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии и 

биологии
• поставка компьютеров, ноутбуков, моноблоков, лингафонных 
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кабинетов
• школьная мебель для учебных и компьютерных классов.
• Мы обеспечим быстрые поставки, сервисное и гарантийное 

обслуживание.

İQ PLUS LANGUAGE ACADEMY

Турция
35250 г. Измир
Ул. Cumhuriyet Bulvarı, Kapani İş Hanı, No:36, Kat:6, Konak
Тел.: + (90 507) 832 64 69, + (90 232) 482 07 18
Факс: + (90 232) 445 26 31
E-mail: info@iqpluslanguageacademy.com
www.iqpluslanguageacademy.com

Наша академия İQ PLUS LANGUAGE ACADEMY находится в самом 
живописном районе города Измир. Уже более 36 лет мы являемся 
одной из самых успешных в языковом образовании и в подготовке 
к экзаменам YÖS, YDS, İELTS, TOEFL,TELC, SAT школ в городе. Наши 
преподаватели - носители языка, а консультанты по вопросам 
образования за рубежом помогают студентам в получении 
стипендий в университетах и поддерживают на протяжении всего 
пути к их мечте.

VERTEX SCHOOL 
ИП ТУЛЕГЕНОВ (ASAR STUDY)

Чешская Республика
г. Прага
Ул. Техничка, 2
Моб.: +7 771 118 34 99
E-mail: townprague@gmail.com
www.vertexschool.cz

Республика Казахстан
г. Костанай
Пр. Аль-Фараби, 74 
Моб.: +7 771 253 02 35
www.asarstudy.kz@gmail.com

Обучение проводится опытными лекторами, преподавателями 
Университета – носителями языка, по новейшим методикам 
изучения иностранных языков, что обеспечивает эффективное 
усвоение учебного материала. Наши курсы универсальны и 
учитывают специфику поступления в любой ВУЗ страны, ведь, в 
конце концов, знание чешского языка, это то, что в конечном итоге 
окажется решающим фактором при поступлении. Без устойчивого 
языкового уровня B2 либо C1, отличные знания по физике или 
биологии могут оказаться не совсем полезными, если вы хотите 
получить бесплатное высшее образование в Чехии. 
Также сопровождается нострификация школьных аттестатов и 
подготовка к вступительным экзаменам в ВУЗы страны. 
Мы не стремимся быть самыми крутыми, большими и заметными. 
Число мест у нас ограниченно. Но мы стремимся знать каждого 
студента в лицо, знать все проблемы наших ребят и где им 
необходима наша помощь. Мы также обязательно поддержим 
при решении бытовых вопросов. Позаботимся о встрече в 
аэропорту или на вокзале, в оформлении проездного билета, 
при подключении к мобильной связи и многом другом, что 
необходимо студенту в повседневной жизни в Праге.
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ГЁТЕ ИНСТИТУТ В КАЗАХСТАНЕ

Республика Казахстан
050000 г. Алматы 
Ул. Наурызбай батыра 31, БЦ «Premium», 5-этаж
Тел.: +7 (727) 279 80 12, 279 79 04
Моб.: +7 705 575 90 08
E-mail: Saltanat.Atyschewa@goethe.de
www.goethe.de/kaz

Гёте Институт является ведущим учреждением Германии в сфере 
культуры и уже более 60 лет знакомит широкие массы с немецкой 
культурой и обучает желающих немецкому языку в Германии и за 
рубежом. 
Наш Гёте Институт в Казахстане как Представительство Германии 
в области культуры открылся в 1994 году в Алматы.  Главная задача- 
развитие и поддержка немецкого языка и немецкой культуры. 
Деятельность Гёте Института охватывает также следующие 
области:
• языковые курсы и экзамены
• методическая помощь учителям немецкого языка
• международное сотрудничество в сфере культуры
• библиотека и информационный центр
В Казахстане Гёте Институт находится в Алматы, кроме того 
существуют 5 языковых центров: 4 в Казахстане: (Астана, Караганда, 
Костанай, Павлодар) и один в Кыргызстане (Бишкек).

GO STUDY 
GROUPJAZYKOVÁŠKOLA S PRÁVEMSTÁTNÍJAZYKOVÉ 
ZKOUŠKYS.R.O

Чешская Республика
11000 г. Прага
Вашингтонова, 25
Тел.: + (420) 228 887 034, + 7 (727) 350 59 55 (Казахстан)
E-mail: info@gostudy.cz
www.gostudy.cz

Миссия GoStudy – дать возможность любому студенту получить 
качественное европейское образование в лучших вузах Чехии и 
Словакии. Мы занимаемся языковой и специальной подготовкой 
иностранных абитуриентов к поступлению на бесплатные 
отделения - к нам приезжают выпускники школ, колледжей, вузов, 
чтобы в течение года выучить чешский или словацкий язык и с 
нашей помощью подготовиться к сдаче вступительных экзаменов, 
дальнейшее обучение в госвузе на чешском, словацком языке 
будет бесплатным.
Школа является одной из старейших языковых школ Чехии 
и существует более 20 лет. За это время мы помогли тысячам 
студентов из Казахстана, России, Беларуси, Украины и других 
стран освоить чешский, словацкий язык до продвинутого уровня 
В2 по CEFR и получить европейское образование.
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EDACCESS БРИТАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Республика Казахстан, Великобритания
050000 г. Алматы
Пр. Абая, 10А угол пр. Назарбаева, 2 этаж
Моб.: + 7 777 766 4020, + 7 700 766 4020, +7 701 766 4020
E-mail: info@edaccess-edu.co.uk
www.btec.edaccess-edu.co.uk/it
www.btec.edaccess-edu.co.uk/business
www.edaccess-edu.co.uk/consultation

EdAccessBritishcollege – это возможность для абитуриентов после 
9 класса поступить в Британский колледж в Казахстане. Мы 
предлагаем одни из самых востребованных специальностей – IT 
(Computing) и Business и готовим лидеров отраслей.
Мы единственное в Казахстане учебное заведение, обучающее по 
британским программам PearsonBTEC (BusinessandTechnologyEd
ucationCouncil). 
Последний курс наши студенты обучаются в Великобритании в 
одном из британских университетов-партнеров и по окончании 
обучения получают британский диплом о высшем образовании.
Свободное владение английским языком и диплом британского 
университета увеличивают шансы выпускников на получение 
позиций с хорошей заработной платой как в казахстанских, так и 
в иностранных компаниях.

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАО

Республика Казахстан
050000 г. Алматы
Ул. Гоголя, 114
Тел.: +7 (727) 237 00 65
E-mail: Priem_zhenpu@mail.ru
www.kazmkpu.kz

НАО «Казахский национальный женский педагогический 

университет» был основан в 1944 году. Университет имеет глубокую 
и богатую историю и предоставляет качественное обучение по 
следующим уровням образования:
• бакалавриат – 45 образовательных программ
• магистратура- 25 образовательных программ
• докторантура - 14 образовательных программ
• колледж профессионального образования – два направления.
Наши преимущества:
• двудипломные программы с зарубежными университетами
• международная академическая мобильность
• более 1000000 книг в современной библиотеке
• 12 студенческих организаций
• комфортабельные общежития
• бассейн «Аққу» 
• 95 % трудоустройства
Рейтинги: Университет сохраняет лидирующие позиции в таких 
рейтингах, как НААР, НАОКО, Атамекен, а также укрепляет свои 
позиции в международных рейтингах, таких как ARES, QS, QSEECA, 
THEи Webometrics.

КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ  им. АБЫЛАЙ ХАНА

Республика Казахстан
050022 г. Алматы
Ул. Муратбаева, 200
Тел.: +7 (727) 292 23 73, 292 44 60
E-mail: kazumo@ablaikhan.kz
2922373@mail.ru
www.ablaikhan.kz

Казахский университет международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана осуществляет подготовку специалистов 
иноязычного профиля.
КазУМОиМЯ имени Абылай хана является членом 14 авторитетных 
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Международных ассоциаций.
Все образовательные программы университета прошли 
международную аккредитацию образовательных программ 
Международного Агентства по оценке качества образовательной 
программы AQAS.КазУМОиМЯ им. Абылай хана в  международном 
рейтинге среди Вузов Азиатского региона (QS Asia region University 
Rankings 2022) занимает позицию в топ 351-400  и  в топ 801-1000 
в мировом рейтинге университетов (QS World University Rankings 
2022). В Национальном рейтинге аккредитационного агентства 
НААР и НПП «Атамекен» КазУМОиМЯ вошел в 10-ку лучших вузов 
Республики Казахстан.
Обучение ведется на 11-ти языках по 23-направлениям и 10-
ти образовательным программам бакалавриата. В области 
образования сотрудничает более чем 150-ю вузами мира с рядом из 
которых установлены совместные программы по академической 
мобильности.
КазУМОиМЯ им. Абылай хана готовит специалистов по 
следующим образовательным программам: международные 
отношения, регионоведение, переводческое дело, иностранная 
филология, востоковедение, учитель двух иностранных языков, 
туризм, ресторанное дело и гостиничный бизнес, менеджмент 
и маркетинг, экономика, мировая экономика, бух.учет, аудит 
и налогооблажение,  международное право, юриспруденция, 
журналистика, связь с общественностью.
Мой выбор – КазУМОиМЯ!!!
В прекрасное будущее с лучшим вузом!!!!

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АСТАНА НАО

Республика Казахстан
010000 г. Астана
Ул. Бейбитшилик, 49А
Тел.: +7 (7172) 53 94 53, 53 95 12
E-mail: rektorat@amu.kz
www.amu.edu.kz

Некоммерческое акционерное общество «Медицинский 
университет Астана» - один из самых крупных и динамично 
развивающихся медицинских ВУЗов Казахстана, имеет высокую 
репутацию в сфере высшего медицинского образования, свои 
традиции длиной более 55 лет, как в области предоставления 
образовательных услуг, так и в развитии медицинской науки и 
клинической деятельности. 
Университет создан в октябре 1964 года, расположен в городе 
Астана, быстрорастущей столице Казахстана, в самом сердце 
Евразии.
Университет сегодня входит в число ведущих учебных, научных, 
методических и культурных центров Северного региона страны. 
Университет обеспечивает высокое качество и широкий спектр 
образовательных услуг, внедряя новые технологии обучения и 
расширяя базу научных исследований. Выпускники Университета, 
свободно конкурируют на рынке занятости, успешно работают в 
самых различных отраслях Казахстана и за рубежом. 
В университете действует развернутая система непрерывного 
образования, которая включает высшее додипломное – по 8 
образовательным программам бакалавриата, послевузовское – по 
44 программам резидентуры, 22 магистратуры, 5 Рhd докторантуры 
и дополнительное профессиональное образование. 
На факультетах университета обучаются около 10 000 обучающихся, 
в том числе иностранные студенты из 20 стран мира.
Университет успешно аккредитован на соответствие стандартам 
институциональной и программной аккредитации организаций 
высшего и послевузовского образования, которые разработаны 
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в соответствии с новой редакцией Европейских стандартов и 
руководств для обеспечения качества образования (ESG). 
Ежегодно в целях позиционирования себя как 
конкурентоспособного ВУЗа, предоставляющего качественные 
образовательные услуги, университет занимает лидирующие 
позиции в национальных рейтингах ВУЗов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И 
ГОСТЕПРИИМСТВА НАО

Республика Казахстан
161200 г. Туркестан
Ул. Рабига Султан Бегим, 14А
Тел./факс: + 7 (72533) 579 87
Моб.: +7 707 317 43 56
E-mail: talapker@iuth.edu.kz
www.iuth.edu.kz

Международный университет туризма и гостеприимства – это 
первый государственный профильный университет в Казахстане, 
который готовит высококвалифицированных специалистов 
международного уровня в сферах туризма, гостеприимства и 
досуга.
Международный университет туризма и гостеприимства 
предлагает пройти обучение по следующим группам 
образовательных программ:
• В091 – Туризм; 
• В092 – Досуг;
• В093 – Ресторанное дело и гостиничный бизнес.
Качественное обучение обеспечивается квалифицированным 
профессорско-преподавательским составом с богатым научно-
педагогическим опытом работы. 
После окончания нашего университета, вы получите возможность 
работать в ведущих отечественных и зарубежных компаниях, в 
сети лучших отелей мира и в ресторанах премиум-класса.

Не упускайте свой шанс стать востребованными специалистами 
во всем мире!

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В.ЛОМОНОСОВА
КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Республика Казахстан
010010 г. Астана
Ул. Кажымукана, 11
Тел.: +7 (7172) 35 34 05, 35 43 87 
Моб.: +7 778 35 43 377
E-mail: msukz@mail.ru
www.msu.kz

Казахстанский филиал Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова работает в Астане больше 
20 лет.
Филиал – единственное учебное заведение Казахстана, 
которое работает на основе ратифицированного Президентом
К.К. Токаевым Соглашения между Правительствами России и 
Казахстана. Лицензия Минобрнауки России № 1353.  
Выпускники Филиала – это более 2300 специалистов высокого 
класса, работающих в министерствах и ведомствах, в самых 
престижных отечественных и международных компаниях в 
Казахстане и за рубежом. 
Студенты Филиала:
• обучаются бесплатно 
• учатся на факультетах МГУ в Москве на старших курсах
• получают диплом МГУ. 
Преподаватели Филиала:
• более 120 профессоров МГУ
• ведущие ученые Казахстана и России. 
Направления обучения:
Бакалавриат (4 года):
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• Математика
• Прикладная математика и информатика
• Филология
• Экология и природопользование
• Экономика
Магистратура (2 года):
• Прикладная математика и информатика
• Филология
• Экономика
Поступление:
• на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний.
Смотри на сайте msu.kz

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Российская Федерация
107023 г. Москва
Ул. Большая Семёновская, 38
Тел.:+ 7 (495) 223 05 23
Факс: + 7 (499) 785 62 24
E-mail: mospolytech@mospolytech.ru
www.mospolytech.ru

Московский политехнический университет — многопрофильное 
высшее учебное заведение, участник программы «Приоритет 
2030». Учредителем университета является Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации. Университет 
обеспечен достаточно современной технической базой для 
подготовки студентов: имеется 21 корпус с оборудованными 
лекционными аудиториями, учебными и научными 
лабораториями, компьютерными классами, спортивными залами, 

научно-технической библиотекой, насчитывающей почти 2 
миллиона книг, кафе и столовыми. Особое внимание уделяется 
вовлечению студентов в научную деятельность. В университете 
ежегодно проводится открытая студенческая научная 
конференция.Насыщенная внеучебная деятельность (творческие 
кружки, спортивные секции, волонтёрство) позволит каждому 
найти занятие по душе.

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ 

Российская Федерация
111024 г. Москва
Ул. Авиамоторная, 8А
Тел.: + 7 (495) 957 79 17
Факс: + 7 (495) 957 77 36
E-mail: mtuci@mtuci.ru
www.mtuci.ru

МТУСИ – ведущий отраслевой вуз в области связи и 
информационных технологий. В университете ведется 
подготовка высококвалифицированных специалистов по самым 
востребованным направлениям: информационные технологии, 
информационная безопасность, телекоммуникации, радио- и 
телевизионная техника, цифровая экономика. Основан в 1921 году 
на базе Московского электротехнического института народной 
связи им. В.Н. Подбельского. 
Ежегодно в МТУСИ проходят обучение более 9000 студентов 
и аспирантов. Партнеры университета – крупнейшие 
телекоммуникационные и ИТ компании России и зарубежья. 
Профессорско - преподавательский состав университета 
составляют более 500 научных работников, из которых 300 человек 
– доктора и кандидаты наук, 200 – профессора и доценты. 
Университет на протяжении многих лет является признанным 
лидером отрасли связи и телекоммуникаций.
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МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МФЮА АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Российская Федерация
115191 г. Москва
Ул. Введенского, 1А
Тел.: +7 (495) 221 10 01, 8 (800) 200 80 66
E-mail: pk@mfua.ru
www.mfua.ru

Московский финансово-юридический университет МФЮА 
– крупнейший образовательный комплекс, который готовит 
востребованных специалистов по специальностям среднего 
профессионального, направлениям высшего образования и 
аспирантуры по очной, очно-заочной и заочным формам обучения.  
• более 100 представительств по всей России и в странах СНГ 
• диплом государственного образца  
• общежитие для иногородних и иностранных студентов  
• доступные цены, возможность ежемесячной оплаты обучения  
• сопровождение и помощь на протяжении обучения.
Самые популярные направления университета: юриспруденция, 
экономика и финансы, реклама и журналистика, информационные 
технологии, а также программы двойного диплома.  
Поступай правильно – поступай в МФЮА!

NAZARBAEV UNIVERSITY

Республика Казахстан
010000 г. Астана
Пр. Кабанбай батыра, 53
Тел.: + 7 (7172) 70 66 88, 64 25 84
Моб.: +7 747 094 02 30
E-mail: nu@nu.edu.kz
info_admissions@nu.edu.kz
www.nu.edu.kz

Назарбаев Университет (NU) был основан в 2010-м году.  NU 
стремится стать международно признанным исследовательским 
университетом, объединяющим качественное образование, 
значимые исследования и смелые инновации, тем самым 
способствуя дальнейшему развитию страны и общества. С начала 
своего основания NUопределил ценности и установил стандарты 
для достижения академического и научного лидерства, которые 
будут отвечать постоянно растущим потребностям как местного, 
так и мирового сообщества, а также подготовки выпускников, 
готовых к будущему. 
ВИДЕНИЕ
Готовить ученых и специалистов, руководителей и 
предпринимателей, необходимых для развития и процветания 
Казахстана и мира. 
МИССИЯ 
Стать моделью проведения реформ в системе высшего
образования и науки Казахстана и внести вклад в становление 
города Астана международным центром инноваций, знаний 
и медицины, и готовить студентов к миру, в котором возросли 
нестабильность, неопределенность, комплексность и 
неоднозначность.
ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ: 
Институт, который основан на заслугах и открыт для всех 
талантливых и способных студентов, преподавателей, а также 
исследователей; 
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• Воспитание добросовестности в обучении, управлении и 
студенческой жизни

• Равный доступ к образованию - независимо от расы, 
религии, пола, физических возможностей или социально-
экономического статуса

• Профессионализм и высокие этические принципы для 
студентов, преподавателей и исследователей

• Прозрачность и открытость, публичный доступ ко всем 
аспектам деятельности университета

• Принятие разнообразия - интегрирование во все аспекты 
образования, исследований и сообщества. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Российская Федерация 
109028 г. Москва
Покровский бульвар, 11
Тел.: +7 (495) 531 00 59
Моб.: +7 916 311 8521
E-mail: inter@hse.ru
www.admissions.hse.ru

Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) является лидером в российском 
образовании и одним из выдающихся университетов экономики 
и социальных наук в Восточной Европе и Евразии, за 30 лет 
существования НИУ ВШЭ стал ведущим университетом в России.
Студенты НИУ ВШЭ проходят стажировки в ведущих 
международных организациях. Диплом НИУ ВШЭ - это гарантия 
востребованности выпускника на рынке труда и успешного 
карьерного роста в ведущих российских и зарубежных компаниях. 
За последние два десятилетия НИУ ВШЭ превратился в огромный 
университет с широким спектром направлений подготовки. Здесь 
собраны сильнейшие исследовательские коллективы по самым 

разным отраслям науки – от экономики до нейролингвистики, от 
математики до дизайна, от востоковедения до демографии.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Российская Федерация
197101 г. Санкт-Петербург
Кронверкский пр., д. 49, лит. А
Тел.: +7 (812) 480 00 00, 480 09 12
Факс: + 7 (812) 232 23 07
E-mail: od@itmo.ru
int.students@itmo.ru
www.itmo.ru

Университет ИТМО - ведущий вуз России в области 
информационных и фотонных технологий и альма-
матер победителей международных соревнований по 
программированию: ICPC (единственный в мире семикратный 
чемпион), GoogleCodeJam, FacebookHackerCup, Яндекс.Алгоритм, 
RussianCodeCup, TopcoderOpen и др.
Стратегическая цель: генерация новых знаний, рынков, бизнесов 
и навигация человека в мире информации, обеспечивающая 
баланс физической и виртуальной реальностей.
Приоритетные направления: IT, искусственный интеллект, 
BigData, фотоника, робототехника, квантовые коммуникации, 
информационная безопасность, трансляционная медицина, 
умные материалы, химия, биотехнологии, урбанистика, Greentech, 
Art&Science, ScienceCommunication.
Мы развиваем технологии искусственного интеллекта, 
аналитическое, критическое и системное мышление, необходимые 
для навигации в мире информации.
Мы учим работать с большими данными, решать нестандартные 
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задачи, видеть позитивный опыт в неудачах и не бояться рисковать, 
выходя за пределы шаблонных решений.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Российская Федерация 
124498 г. Москва
Тел.: + 7 (499) 731 44 41
www.miet.ru

МИЭТ – ведущий университет России в области электроники, 
нанотехнологий, IT, телекоммуникаций, а также менеджмента, 
лингвистики и дизайна. Готовит новые поколения исследователей 
и предпринимателей, продвигает научные знания и содействует 
технологическим инновациям с целью решения важнейших 
проблем, стоящих перед Россией и миром.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
• Биотехнические системы и технологии 
• Инфокоммуникационные технологии и системы связи
• Информатика и вычислительная техника
• Информационные системы и технологии
• Конструирование и технология электронных средств
• Материаловедение и технологии материалов
• Наноматериалы
• Прикладная информатика
• Прикладная математика
• Программная инженерия
• Радиотехника
• Техносферная безопасность
• Управление в технических системах
• Управление качеством
• Электроника и наноэлектроника
• Менеджмент

• Маркетинг
• Лингвистика
• Дизайн

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ МНВО РК РГКП

Республика Казахстан
010011 г. Астана
Ул. Родниковая, 1/1
Тел.: +7 (7172) 69 50 69
ЕНТ: +7 (7172) 69 52 80, 69 50 96
Е-mail: uto@testcenter.kz
www.testcenter.kz

Алматинский филиал НЦТ:
050010 г. Алматы
Ул. Жамбула, 25
Тел.: 8701 745 36 89, 8747 125 05 04

Республиканское государственное казенное предприятие 
«Национальный центр тестирования» Министерство науки 
и высшего образования Республики Казахстан (далее НЦТ) 
образовано в 1992 году.
Миссией Национального центра тестирования является 
организационно-технологическое сопровождение процедур, 
проводимых в рамках Национальной системы оценки качества 
образования. 
Основной целью деятельности НЦТ является организация и 
проведение всех видов внешних экзаменов и мониторингов в 
системе образования Казахстана, формирование базы тестовых 
заданий для них. 
К числу основных мероприятий относятся:
• Единое национальное тестирование,
• Комплексное тестирование,
• Внешняя оценка учебных достижений в организациях высшего 

и среднего образования,
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• Комплексное тестирование  обучающихся в период 
государственной аттестации организаций образования,

• Национальное квалификационное тестирование,
• Вступительные экзамены по иностранным языкам в 

магистратуру и докторантуру,
• Оценка уровня владения казахским языком по системе 

КАЗТЕСТ.

НЕОФИТ РИЛСКИ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Болгария
2700 г. Благоевград
Ул. Иван Михайлов, 66 
Тел.: +(35973) 58 85 21
E-mail: info@swu.bg
www.swu.bg

История и достижения Юго-Западного университета «Неофит 
Рильский».
Юго-Западный университет (ЮЗУ) «Неофит Рильский» был основан 
в 1976 году в городе Благоевграде  Республики Болгарии. За свою 
45-летнюю историю университет занял достойное место в научно-
образовательном пространстве Болгарии и Юго-Восточной 
Европы, входит в топ ведущих классических университетов на 
Балканском полуострове. 
Обучение в Юго-Западном университете регламентировано 
в соответствии с Болонской конвецией, а образовательные 
программы разработаны в соответствии с Европейской системой 
трансфера и накоплений кредитов (ECTS).
Управление ВУЗом осуществляется в соответствии с 
законодательством Европейского союза, Республики Болгарии и 
Уставом университета на принципе академической автономии.
Университет аккредитован Национальным агентством по оценке 
и аккредитации с максимальной оценкой, являющееся высоким 
показателем гарантии качества, реализуемых образовательных 

программ: 
81 – бакалавриата и магистратуры после среднего образования;
153 – магистратуры после окончания высшего образования; 
83 – докторских.
ЮЗУ «Неофит Рильский» занимает первое место в стране по 
показателям подготовки специалистов по профессиональным 
направлениям в области гуманитарных, технических, природных, 
управленческих, социальных, педагогических, экономических и 
юридических наук, искусств, здравоохранения, общественного 
здравоохранения и спорта, безопасности и обороны и другие. 
В настоящее время профессиональная подготовка 
конкурентоспособных кадров осуществляется по 30
направлениям.
ЮЗУ «Неофит Рильский» представляет собой современный 
научно-образовательный центр, в структуру которого входят 9 
факультетов:
• юридически-исторический
• физико-математический
• экономический
• филологический
• философский
• общественного здоровья
• здравоохранение и спорта
• педагогический
• искусств
• технический.
В университете работает более 800 высококвалифицированных 
преподавателей и сотрудников. Обучаются свыше 11 500 студентов, 
603 из них зарубежные  и 400 аспирантов. Более 400 докторантов 
из Болгарии обучаются в докторантуре за границей по всем 
образовательным направлениям.
Преподаватели активно применяют на занятиях современные 
формы и средства обучения: STEM и STEAM технологии, Blackboard, 
Zoom, Bigbluebotton и т. д.
Выпускники Юго-Западного университета «Неофит Рильский» 
успешно работают в различных сферах общественной, 
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образовательной, культурной и политической жизни не только 
Болгарии, но и в других точках мира.
Университет имеет современную учебно-научную и материально-
техническую базу:
• 9 учебных корпуса
• 200 учебных аудиторий
• университетская библиотека
• собственный издательский комплекс
• спортивный комплекс
• университетский центр
• центр дистанционного обучения
• учебный театр
• студенческие общежития
• автомобильный парк
• кинозал и фото лаборатория
• телевизионная и звукозаписывающая студия
• концертный зал и другое.
При Юго-Западном университете издаются три журнала, 
зарегистрированные в базе SCOPUS. 
Юго-Западный университет «Неофит Рильский» заключил 
Меморандумы с более 50 зарубежными университетами Австрии, 
Греции Китая, Румынии, Турции, РС Македонии, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Украины и другими.
Университет признан международным сообществом, 
большинством Европейских ассоциаций, имеет наивысший 
рейтинг болгарского агентства по институциональной 
аккредитации.

Образовательный Фонд «Перспективы»

Польша, 00-511 Варшава, ул. Новогродска 31
+ 48 22 628 58 62
fundacja@perspektywy.pl
http://www.studyinpoland.pl

Study in Poland предлагает актуальную базу образовательных 
программ
(дипломных и краткосрочных, на уровне бакалавриата, 
магистратуры и
аспирантуры), преподающихся на английском и других 
иностранных языках в
высших учебных заведениях Польши. В настоящий момент в 
программе
принимает участие более 50 ВУЗов, предлагающих свыше 800 
образовательных
программ и представляющих различные области и направления 
образования.
Программа Study in Poland получила начало в 2005 году, в 
сотрудничестве
Конференции Ректоров Польских ВУЗов и Образовательного 
Фонда
«Перспективы». Данный проект служит продвижению и 
рекламированию высшего
образования в Польше и повышению количества заграничных 
студентов и
интернационализации студенческой среды в стране. Со времени 
запуска
программы (в течение более 15 лет) количество иностранных 
студентов в
Польше увеличилось с 10 до более чем 80 тысяч.
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ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ  ТОО 

Республика Казахстан
010000 г. Астана
Ул. Сығанақ, 64/1, нп-3
Моб.: +7 701 801 55 55
E-mail: info@1aid.kz
www.1aid.kz

Мобильный тренинг-центр «ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ» обучает 
физических лиц, стоматологов, учителей, работников офисов 
и предприятий навыкам первой помощи при внезапной 
остановке сердца и разных неотложных состояниях до приезда 
медработников по международным стандартам ERC.
С 2022 года разработан уникальный подробный авторский 
2х месячный курс для подростков, где сертифицированные 
инструкторы с медицинским образованием понятным и 
доступным для детей языком в интерактивной игровой форме 
научат:
• как действовать в критической ситуации, при пожаре, 

землетрясении и террористическом акте;
• как правильно оказать первую помощь при несчастных 

случаях, которые могут произойти в любой ситуации и месте;
• как нужно делать непрямой массаж сердца и спасти человека;
• на какие номера звонить и правильно вызывать все виды 

экстренных служб.
Для повышения морально-этических ценностей у подрастающего 
поколения в курс добавлен социальный блок, где приглашенные 
эксперты раскроют темы и объяснят:
• какой вред наносит фаст-фуд, курение, алкоголь, наркотики;
• чем грозит зависимость от соцсетей и смартфонов;
• буллинг, телефоны доверия - к кому обращаться, если у 

подростка проблема, но не можешь поделиться с близкими;
• как вести здоровый образ жизни и найти свое призвание;
• как стать добрым, успешным и счастливым человеком!
Интерактивный курс первой помощи BLS/AED 

продолжительностью от 4 часов «без воды» проводят 
сертифицированные инструкторы с медобразованием с 
применением манекенов и автоматического дефибриллятора 
ZOLL AED Plus и др.
По завершении курса выдается сертификат установленного 
образца согласно законодательству РК. Имеет оборудованные 
учебные залы в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.
Благодаря уникальной методике преподавания с 80% практики 
полученные знания запоминаются надолго.
Записывайтесь на курс по номерам: 8 701 801 5555, 8701 690 0004 
или оставьте заявку на сайте ПЕРВАЯПОМОЩЬ.KZ и в Instagram 
1aid.kz

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Российская Федерация
125047 г. Москва
Ул. Чаянова, 15
Тел.: + 7 (495) 250 65 31, 250 61 80
E-mail: inter@rggu.ru
www.rsuh.ru

Российский государственный гуманитарный университет
г. Москва
РГГУ в цифрах:
• 13 институтов, 19 факультетов, 85 кафедр;
• Более 1000 преподавателей, среди которых более 200 докторов 

наук, 670 кандидатов наук; 
• Более 16 000 студентов;
• Более 90 курсов на иностранных языках;
• Программы академической мобильности;
• 238 образовательных программ: бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура;
• Международная аккредитация всех образовательных 
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программ;
• 235 договоров о международном сотрудничестве с 

образовательными организациями из 53 стран;
• 18 Международных учебно-научных центров РГГУ,
• Сетевые образовательные программы магистратуры, ведущих 

к получению двух дипломов;
• Diploma Supplement (европейское приложение к диплому);
• Научная библиотека;
• Музейный центр;
• Программа социокультурной адаптации для иностранных 

студентов;
• Благоустроенное общежитие;
• Насыщенная студенческая жизнь.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ПИРОГОВА

Российская Федерация
117997 г. Москва
Ул. Островитянова, дом 1
Тел./факс: +7 (495) 434 31 74
Моб.: +7 903 763 13 97
E-mail: rsmu@rsmu.ru
prk@rsmu.ru
www.rsmu.ru

РНИМУ им. Н.И. Пирогова – ведущий научно-образовательный 
медицинский центр, обеспечивающий подготовку врачей, 
фармацевтов, клинических психологов, социальных работников, а 
также уникальных медицинских научных кадров (специальности – 
медицинская биохимия, кибернетика, биофизика).   В Университете 
ежегодно обучается более 12 000 студентов и более 10 000 
человек – по программам дополнительного профессионального 
образования.
В вузе есть подготовительные курсы (в том числе онлайн), школа 

дополнительного образования Хим*Био*Плюс и летняя «Школа 
юного хирурга».
В РНИМУ организовано тьюторское движение - студенты старших 
курсов занимаются адаптацией первокурсников, сопровождают 
обучение иностранных студентов. Помимо учебы, в Университете 
работает более 90 кружков и секций.
Студенческий кампус «Медик» с комфортным общежитием 
расположен в 10 минутах ходьбы от главного здания Университета.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
им. проф. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА ФГБОУ ВО

Российская Федерация
193232 г. Санкт-Петербург
Пр. Большевиков д.22, корп.1
Тел.: + 7 (812) 305 12 32
E-mail: umr@sut.ru
www.sut.ru

Санкт - Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича -
инновационный вуз, занимающий лидирующие позиции в 
рейтингах. Современные лаборатории, открытые совместно 
с ведущими компаниями отрасли, востребованные
образовательные программы позволяют нам самым 
активным образом участвовать в развитии образовательной и 
производственной инфраструктуры для цифровой экономики.
В структуре университета 33 кафедры в составе 6 факультетов, 
в т.ч. 8 базовых кафедр от предприятий отрасли; военный 
учебный центр; институт магистратуры; институт непрерывного 
образования (отдел высшего образования, отдел дополнительного 
профессионального образования); научно-исследовательский 
институт «Технологий связи»; колледж телекоммуникаций 
и 2 филиала – Архангельский и Смоленский колледжи 
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телекоммуникаций.

SOKOLOVA CENTER ТОО

Республика Казахстан 
050046 г. Алматы, ул. Сатпаева 69А, офис 205
Тел.: +7 705 6029999
E-mail: director@sokolovacenter.com
https://sokolovacenter.com/

ТОО «Sokolovacenter» - первая компания в Казахстане, 
применяющая профайлинг для бизнеса, его владельцев и 
руководителей. 
Мы проводим диагностику врожденного, профессионального 
предназначения людей.
Мы применяем новейшие методики в увеличении продаж, 
повышении качества сервиса.
Занимаемся прогнозированием поведения сотрудников с 
помощью современных психологических технологий.

SWISS EDUCATION GROUP

Республика Казахстан
г. Астана
Ул. Байтурсынова, 53/1, офис 4
Моб.: +7 701 480 81 84
E-mail: swisseducationkz@gmail.com
dseitkazin@swisseducation.com

Swiss Education Group (SEG) – это альянс топовых Швейцарских 
ВУЗов в сфере «Гостиничного Менеджмента и Бизнес 
Администрирования». 
Обладая почти 40-летним опытом в сфере гостеприимства, 
бизнеса и кулинарного искусства, мы прочно укоренились в 

великих традициях швейцарского гостеприимства и бизнеса. 
Согласно авторитетному рейтингу QS world university rankings 
2022 наши четыре ВУЗа (Swiss Hotel Management School, Cesar Ritz 
Colleges, Hotel Institute Montreux, Culinary Arts Academy Switzerland) 
вошли в ТОП 8 в своей категории в мире.
Почему стоит выбрать Swiss Education Group?
• стажировки и последующее трудоустройство в мировых 

брендах (Marriott, UBS, Nestle, Louis Vuitton и тд.);
• свыше 180 партнеров среди мировых компаний;
• возможность путешествовать по миру во время обучения;
• две полугодовых стажировок с ежемесячной оплатой 2400$ в 

месяц;
• диплом котируется по всему миру и предусмотрена система 

двойных дипломов с университетами Washington State 
University US, Northwood University US, а также University of 
Derby UK.

Основной акцент при обучении делается на подготовке 
руководящего звена для лучших компаний мира. В обязательную 
программу обучения входят такие предметы, как продажи 
и маркетинг, финансовый менеджмент, стратегическое 
планирование и другие бизнес-дисциплины.

STUDY FIRST ТОО

Республика Казахстан
050026 г.Алматы
Моб.: +7 775 668 16 61
E-mail: info@studyfirst.kz
www.studyfirst.kz

StudyFirst - Поможем студентам из СНГ гарантированно поступить 
в университет Европы независимо от возраста, оценок в аттестате 
и финансового состояния! 
С 2015 года мы успешно зачислили более 500 студентов в ВУЗы 
Словакии, Италии, Польши. 
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Мы обеспечиваем поступление «под ключ», где подадим Вас на 
визу, заселим в общежитие и будем курировать во время обучения. 
Каждый член нашей команды является выпускником ВУЗов 
Европы и знают все тонкости процесса поступления и проживания 
в стране.

УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
им. МУХАММАДА БЕН ЗАИДА

1400 K St. NW, Suite 700
Washington DC 20005
Тел.: + (7985) 682 57 52
E-mail: smakhkamdjanov@iie.org
www.iie.org/MBZUAI

Институт Международного Образования.
Представляет Университет искусственного интеллекта имени 
Мухаммада бен Заида (MBZUAI) (https://mbzuai.ac.ae/) - это первый 
в мире исследовательский университет в области искусственного 
интеллекта, открывшийся в Абу-Даби (ОАЭ) в 2020г. На данный 
момент он предлагает программы магистратуры (2 года) и 
аспирантуры (4 года) по трем специальностям: 
• Компьютерное зрение 
• Машинное обучение 
• Обработка естественного языка 
Почему MBZUAI?
• Все принятые студенты получают 100% грант на обучение, 

проживание, питание, перелеты, медицинское страхование и 
т.д. 

• Ежемесячно выплачивается стипендия в размере 2100-2700 
долларов США в течение всего обучения

• Университет оснащен самым современным оборудованием
• Академическая программа разработана с учетом прочной 

связи между учебой, исследовательской работой и 
профессиональной деятельностью

Отборочный тур проходит в три этапа:
1. Абитуриенты готовят необходимый список документов и 

отправляют заявку онлайн до 30 апреля 2023г.
2. Кандидаты проходят внутреннее онлайн тестирование по 

математике и программированию 
3. Полуфиналисты проходят онлайн собеседование и получают 

предложение от вуза. 

УНИВЕРСИТЕТ КАЗГЮУ им. М.С. НАРИКБАЕВА АО

Республика Казахстан
010000 г. Астана, район «Есиль»
Шоссе Қоргалжын, 8
Тел.: + 7 (7172) 70 30 30
E-mail: info@kazguu.kz
admission@kazguu.kz
www.kazguu.kz

Университет КАЗГЮУ им. М.С. Нарикбаева занимает первое 
место среди всех многопрофильных университетов Казахстана 
по версии рейтинга НПП «Атамекен» и МОН РК. Миссия учебного 
заведения заключается в служении людям путем предоставления 
качественного и доступного образования. КАЗГЮУ является 
инициатором создания Ассоциации ВУЗов «Академической 
честности». В университете действует 4 высших школы: Высшая 
Школа Права, Международная Школа Экономики, Высшая 
Гуманитарная Школа и Бизнес Школа. КАЗГЮУ предоставляет 
возможность обучения не только на образовательных 
программах бакалавриата, но и магистратуры, и докторантуры. 
У ВУЗа насчитывается около 95 международных партнеров. 
Обладатель 8ми международных аккредитаций. Ежегодно 
процентаж трудоустройства достигает 92%. Сегодня более 40 
000 специалистов работают в квазигосударственном секторе, 
государственных организациях, национальных и международных 
компаниях, а также частном секторе.
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УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
им. В.В.ЖИРИНОВСКОГО АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Российская Федерация
119049 г. Москва 
Ленинский пр., д.1/2, корп. 1
Тел.: +7 (495) 632 17 70, +7 (916) 393 00 55, +7 (495) 607 19 32,
+7 (499) 261 11 26
Факс: + 7 (495) 632 17 71
E-mail: priem.imc@ya.ru
www.imc-i.ru

Университет мировых цивилизаций создан Владимиром 
Вольфовичем Жириновским 15 марта 1999 года. Сегодня УМЦ 
имеет собственную современную и богатую материально-
техническую базу, новейшее оборудование, два учебных корпуса 
и три общежития в центре Москвы. В УМЦ преподают кандидаты 
и доктора наук, а также преподаватели-практики и работодатели. 
Проводятся фундаментальные и прикладные исследования, 
международные научные конференции. Университет 
предоставляет базы практик, содействует трудоустройству 
выпускников. Для учащихся работают бесплатные спортивные 
секции, хор, студия бального танца. Мы даем нашим студентам 
широкие возможности стать высококлассным специалистом, 
получить востребованную профессию, проявить свой творческий 
потенциал!

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
им. М.П.МУСОРГСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Российская Федерация
620014 г. Екатеринбург
Пр. Ленина, 26
Тел.: + 7 (343) 371 21 80         
E-mail: mail@uralconsv.org           
www.uralcosv.ru

Уральская государственная консерватория имени
М.П. Мусоргского – старейший музыкальный вуз Урала и 
Сибири  (год основания 1934) – является творческим и научно-
методическим центром обширного региона, осуществляя 
широкомасштабную подготовку высокопрофессиональных 
музыкантов (исполнителей, педагогов всех звеньев, композиторов, 
музыковедов, звукорежиссеров).
В настоящее время в структуре Уральской консерватории 2 
факультета и 16 кафедр, реализующих программы высшего 
образования: бакалавриата, магистратуры, специалитета, 
аспирантуры и ассистентуры-стажировки. 90% от общего состава 
преподавателей имеют учёные звания профессоров и доцентов, 
учёные степени докторов и кандидатов наук, почётные звания 
народных и заслуженных артистов, заслуженных деятелей искусств, 
заслуженных работников культуры Российской Федерации.
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Российская Федерация
620144 г. Екатеринбург
Ул. Куйбышева, 30
Тел.: +7 (343) 257 25 47
Факс: +7 (343) 251 48 38
E-mail: office@ursmu.ru
www.ursmu.ru

Уральский государственный горный университет, старейший 
ВУЗ Урала, основанный в 1914 году, является одним из ведущих 
российских университетов: 196-198 позиция в Национальном 
рейтинге университетов (Интерфакс 2022), 11 позиция в рейтинге 
ВУЗов «Национальное признание: лучшие вузы 2022» по 
направлению «Горное дело», УГГУ, а также один из лидеров проекта 
государственной поддержки университетов «Приоритет-2030». 
Развитие университета базируется на реализации стратегических 
проектов, связанных с новыми технологиями поисков и 
добычи минерального сырья, ESG-повесткой, цифровизацией 
производства и модернизацией инженерного образования.
УГГУ ведет подготовку по всем уровням обучения: среднее 
профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура. 
Студенты обучаются на 4 факультетах:
• горно-технологический;
• горно-механический;
• инженерно-экономический;
• факультет геологии и геофизики.
УГГУ первым в России начал встраивать модули, направленные 
на получение дополнительной квалификации в основные 
образовательные программы, что даёт университету право 
присваивать студентам сразу две квалификации.
В настоящее время в университете обучаются граждане из 28 

стран мира на программах различных уровней: от довузовской до 
аспирантской подготовки. УГГУ имеет развитые связи с ведущими 
федеральными и зарубежными вузами. В списке зарубежных 
партнеров УГГУ 60 университетов стран Азии, Африки, Ближнего 
Востока и СНГ. В рамках международного сотрудничества созданы 
культурные, научно-исследовательские и информационные 
центры, работают программы студенческой мобильности.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Российская Федерация
620028 г. Екатеринбург
Ул. Репина, 3
Тел.: +7 (343) 214 85 89
Моб.: +7 922 611 40 44
E-mail: int.dept@Usma.ru
www.usma.ru

Уральский  государственный медицинский университет 
– один из ведущих медицинских университетов России и 
главный научный, образовательный и методический центр 
Урала, уже более 90 лет, успешно осуществляющий подготовку 
высококвалифицированных медицинских кадров. 
Сегодня УГМУ – это по-настоящему международный вуз, 
где обучаются студенты из 42 стран мира. За свою историю 
университет подготовил боле 50 000 высокопрофессиональных 
врачей, фармацевтов и деятелей науки мирового масштаба. Среди 
наших выпускников действующий Министр здравоохранения 
Российской Федерации  Михаил Альбертович Мурашко.
В УГМУ реализуются все основные образовательные программы 
высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, 
ординатура и аспирантура, программы докторантуры, 
дополнительные общеобразовательные и профессиональные 
образовательные программы.
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Все реализуемые образовательные программы имеют 
государственную аккредитацию, а программы специалитета 
- международную аккредитацию ENQA. УГМУ представлен в 
международных рейтингах «Три миссии университета», TimesHig
herEducationImpactRanking и рейтинге 100 лучших вузов России 
RAEX-100. 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Российская Федерация
620034  г. Екатеринбург
Ул. Колмогорова, 66
Тел./факс: +7 (343) 221 24 44, 4 95 95
E-mail: rector@usurt.ru
www.usurt.ru

Уральский государственный университет путей сообщения, 
основанный в 1956 году, является крупнейшим современным 
многопрофильным центром образования, науки и практики, 
занимает в образовательном пространстве Уральского 
федерального округа важнейшую позицию и ориентирован 
в первую очередь на кадровое обеспечение транспортной 
отрасли в крупнейшем промышленном регионе страны. Он 
расположен на территории 5 субъектов РФ: в Екатеринбурге, 
Перми, Кургане, Челябинске, Тюмени. В настоящее время здесь 
обучается около 18 тысяч студентов. В состав университета входят 
6 факультетов (электромеханический, электротехнический, 
механический, строительный, факультет управления процессами 
перевозок, факультет экономики и управления), 21 кафедра. 
На базе университета создано и работает 108 лабораторий, 
учебных мастерских и т.д. Единственный транспортный вуз на 
Урале является центром интеграции культурной и спортивной 

жизни. Университет входит в пятерку лучших вузов страны, доля 
трудоустройства выпускников которых достигает 100 процентов.

УРАЛЬСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Российская Федерация
620144 г. Екатеринбург
Ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Тел.: + 7 (992) 334 89 81, +7 (343) 283 11 90
E-mail: international@usue.ru
www.usue.ru

УрГЭУ — один из ведущих экономических университетов в России, 
расположенный в столице Урала — Екатеринбурге. УрГЭУ – один 
из самых активных вузов Урала в сфере развития международных 
отношений. За время работы университета подписано 130 
договоров о международном сотрудничестве в 65 странах мира,  
и на данный момент 3400 студентов стали частью УрГЭУ. За 55 лет 
работы наш ВУЗ закончили более 196 000 студентов.
Для иностранных граждан мы предлагаем обучение на:
• подготовительном факультете 
• бакалавриате 
• магистратуре 
«International business» (Международный бизнес)  (на английском 
языке)
«Managment in tourism and hospitality» (Туризм) (на английском 
языке)
• аспирантуре
• колледже  
• аспирантуры 
В университете действует подготовительный факультет, где
ведется обучение русскому языку и реализуются программы 
адаптации иностранных студентов. Около 1700 студентов, 
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магистрантов, аспирантов и докторантов из 60 стран мира 
находятся на обучении в УрГЭУ. 
С целью создания площадки для творческой и образовательной 
самореализации и для улучшения адаптации иностранных 
студентов в 2016 году в университете открыта штаб-квартира 
Ассоциации Иностранных Студентов. Установлены системные 
деловые отношения с Ассоциацией Иностранных Студентов 
России. 
Для развития интереса студентов УрГЭУ к международной 
деятельности проводятся встречи в рамках проекта «Час 
дипломата». Международный образовательный проект 
«Час Дипломата» представляет собой встречу студентов с 
дипломатическими представителями разных стран. В сентябре 
2016 г. проект открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Бенина в РФ Анисет Габриэль Кочофа. В вузе также выступили 
Консулы Беларуси, Азербайджана, Венгрии, Китая, Испании и 
Франции. 
Студенты УрГЭУ активно принимают участие в международных 
стажировках в вузах-партнерах: 
• Харбинский коммерческий университет, г. Харбин (Китай); 
• Шихэцзыский университет, г. Шихэцзы (Китай); 
• Ланьчжоуский университет финансов и экономики, г. Ланьчжоу 

(Китай); 
• Континентальный университет Либревиля (Габонская 

Республика);
• Ariel University Center of Samaria (Израиль);
• Institute odfinanceandeconomics/Институт финансов и 

экономики (Монголия);
• Монгольский Государственный Сельскохозяйственный 

Университет (Монголия);
• Армянский государственный экономический университет 

(Армения);
• Ереванский государственный университет (Армения);
• Академия государственного управления Республики Армения 

(Армения);
• Белорусский государственный экономический университет 

(Белоруссия);
• Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

(Белоруссия);
• Барановичский государственный университет (Белоруссия);
• Amity University UttarPradesh (Индия).
• Уральский государственный экономический университет это - 
• ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ по мнению работодателей 

и студентов Уральского федерального округа
• ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ЛУЧШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГА 
• ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ по рейтингу Национального центра 
общественно профессиональной аккредитации 

• ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ среди 
российских вузов по конкурсам Молодежного союза 
экономистов и финансистов

• ВТОРОЕ МЕСТО ПО КАЧЕСТВУ ПРИЕМА среди государственных 
вузов Свердловской области по направлениям «Экономика» 
и «Менеджмент», пятое место среди вузов Свердловской 
области по числу публикаций в зарубежных изданиях.

УрГЭУ является штаб-квартирой Ассоциации иностранных 
студентов (АИС), где обеспечивается помощь нашим иностранным 
студентам и гостям на территории РФ и УрГЭУ . Члены ассоциации 
принимают самое активное участие в различных международных 
мероприятиях университета.
Благодаря квоте Министерства Образования вы можете учить на 
бюджетной основе. Мы оказываем помощь в оформлении заявки 
на квоту на портале Education in Russia.
Университет является инициатором и активно развивает ряд 
молодежных движений и проектов, направленных на развитие 
межкультурного диалога, укрепление взаимопонимания и 
дружбы между народами, популяризацию профессионального 
мастерства:
• Международное молодежное движение «Евразийский 
экономический форум молодежи» (ЕЭФМ) - евразийское 
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по духу, но всемирное по географии инициативное 
объединение интеллектуальной молодежи разных стран 
под эгидой Евразийского экономического клуба ученых, 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Федерального Агентства по делам молодежи РФ - Росмолодежь, 
Федерального агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество), Правительства Свердловской области.
• WorldSkills International (WSI) – это международная 
некоммерческая ассоциация, целью которой является 
повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки 
и квалификации по всему миру. 
WSI существует с 1946 года, её создатели поставили перед собой 
амбициозные цели: мотивировать молодых людей конкурировать, 
чтобы разбудить их энтузиазм по поводу профессиональной 
подготовки, а также для сравнения навыков и способностей 
людей из разных стран.
С тех пор основной деятельностью WSI, является организация 
конкурсов профессионального мастерства WorldSkills в различных 
странах-членах каждые два года.
В 2012 г в Екатеринбурге при поддержке Департамента 
международного сотрудничества Министерства образования 
и науки РФ на базе Большого ЕвразийскогоУниверситетского 
Комплекса был создан филиал Ассоциации иностранных 
студентов России (АИС) с целью объединения иностранных 
студентов, обучающихся в вузах Екатеринбурга.
Цель данной организации - содействие углублению 
взаимопонимания между иностранными студентами и 
общественными организациями, администрацией вузов; 
укрепление взаимопонимания и дружбы между народами. 
УрГЭУ является полноправным членом международных и 
региональных ассоциаций и объединений:
• Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых».
• Национальный комитет содействия экономическому 
сотрудничеству со странами Латинской Америки.

• Международная Европейская организация розничной 
торговли (ERA).
• Европейская ассоциация ведущих бизнес-школ 
гостиничного менеджмента (EURHODIP).
• Ассоциация бизнес-школ Восточной и Центральной 
Европы (CEEMAN).
сеть высших учебных заведений (DUKENET).
• Программа ООН «Академическое влияние».
• Ассоциация иностранных студентов (филиал).
• Университетская Лига ОДКБ.
• Евразийская ассоциация университетов.
Мы будем рады ответить на Ваши вопросы:
WhatsApp, Telegram: +7 992 334 89 81
Е-mail: international@usue.ru, pf@usue.ru

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им.В. Ф. ЯКОВЛЕВА  

Российская Федерация
620066 г. Екатеринбург
Ул. Комсомольская, 21
Тел.: +7 (343) 374 43 63
Моб.: +7 (343) 374 43 63
Факс: +7 (343) 3742799
E-mail: rektorat@usla.ru
www.usla.ru

УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева – юридический вуз с вековой 
историей, сохраняющий лидерские позиции в современном 
академическом сообществе. Университет ведет подготовку 
бакалавров, специалистов, магистров в семи институтах, а также 
научных кадров. Образовательный процесс поддерживают 
научная библиотека с актуальным литературным фондом 
и 7 научно-исследовательских центров. Инфраструктуру 
университета образуют 4 учебных корпуса, 3 комфортабельных 
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студенческих общежития, современный спортивный комплекс. 
Университет активно сотрудничает с зарубежными партнерами 
по реализации сетевых образовательных программ, совместных 
научных проектов и программ академического обмена. 
Университет интегрирован в мировое образовательное и 
научное пространство – реализует образовательные программы 
и научные проекты совместно с иностранными партнерами. 
Доля трудоустройства выпускников УрГЮУ имени В. Ф. Яковлев 
составляет более 95 %.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  Б.Н. ЕЛЬЦИНА ФГАОУ ВО

Российская Федерация
620002 г. Екатеринбург
Ул. Мира, 19
Тел.: + 7 (343) 374 38 84, 375 44 44
Факс: +7 (343) 375 97 78
Моб.: +7 800 100 50 44
E-mail: rector@urfu.ru
www.urfu.ru

Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), созданный в 1920 
году на базе старейших университетов Урала – классического 
гуманитарного и технического, является одним из ведущих и 
крупнейших университетов России.
Сегодня УрФУ занимает 335 место в институциональном 
рейтинге QS World University Rankings. В рейтинге «Three 
UniversityMissions» Moscow International University RankingУрФУ 
занимает 237 место.
В УрФУ обучаются 40 000 студентов, в том числе более 4 000 
иностранных студентов из более 100 стран. 12 институтов УрФУ 
предлагают более 400 образовательных программ. Ученые УрФУ 
проводят прорывные исследования в 164 современных научно-

исследовательских лабораториях и 72 центрах передового опыта. 
Университет открыт для международного сотрудничества, 
имея более 410 партнеров по всему миру, и является активным 
участником таких инициатив, как Университет сети БРИКС, 
Университет сети ШОС, Университет СНГ, ASRTU, Сеть 
университетов Шелкового пути.

УЧРЕЖДЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН

Республика Казахстан
050013 г. Алматы
Ул.Сатпаева, 16А
Тел.: + 7 (727) 260 40 00
Моб.: + 7 771 260 40 40
E-mail: new.marketing@turan-edu.kz
www.turan.edu.kz/ru/

Университет «Туран» был учрежден и зарегистрирован в 1992 
году в г. Алматы и является ядром образовательной корпорации. 
Университет осуществляет подготовку по 28 образовательным 
программам бакалавриата, 18 программам магистратуры и 6 
программам докторантуры PhD на 4 факультетах: экономическом, 
гуманитарно-юридическом, факультете «Цифровые технологии и 
искусство» и факультете англоязычных программ STEM. Студенты 
могут обучаться по государственным грантам и грантам ректора 
университета. Отличники учебы могут претендовать на стипендию 
казахстанских и зарубежных компаний и организаций. Все это 
позволяет дать студентам качественное образование для их 
дальнейшего трудоустройства и развития в конкурентной среде 
современного общества.
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ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ «KAZAN EDUCATION»

Республика Казахстан
050000 г.Алматы
пр. Аблайхана 105, Офис 14
Моб.: +77773705863, +77773705765
e-mail: Kazaneducation@gmail.com
www.kazaneducation.kz

Центр довузовской подготовки «Kazan Education» основан в 2014 
году. Центр является признанным лидером на образовательном 
рынке Казахстана. Ежегодно более 150 выпускников Центра 
поступают в ведущие университеты  России на бюджет.
В 2021 Центр довузовской подготовки Kazan Education получил 
статус Ресурсного центра Московского государственного 
технического университета «СТАНКИН». www.stankin.ru
По итогам международного рейтингового агентства PEOPLE 
AWARDS KAZAKHSTAN ANNUAL Центру было присвоено звание 
«Образовательный центр 2021».
Центр «Kazan Education» награжден Почетной грамотой 
Российского центра науки и культуры (Посольства России 
в Казахстане). Подписан Меморандум о партнерстве с 
представительством Россотрудничества в РК.
Более подробная информация на сайте Kazaneducation.kz

HOLIDAY IN SLOVAKIA

Словацкая Республика
04013г. Кошице
Ул. Пекинска, 16
Тел.: + (421) 903 63 512, +(421) 905 14 71 36
E-mail: borisjanicek71@gmail.com
www.holidayin.sk

Всем добрый день! Мы словацкая компания с 9-летним опытом 

работы. Наши основные направления: Образование в Словакии, 
Языковые курсы. 
Мы работаем со всеми Университетами в Словакии, а также 
с учебными заведениями, которые предоставляют среднее 
образование. 
С нами каждый студент гарантировано может поступить в 
словацкий ВУЗ. У нас индивидуальный подход к каждому студенту. 
Помогаем студентам на каждом этапе, у нас Вы получаете все 
услуги под ключ. 

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN České Budějovice

Чешская Республика 
37005 г. Ческе-Будеёвице
Ул. Бранишовска, 1645/31a
Тел.: + (420) 389 032 191
E-mail: info@jcu.czinternational@jcu.cz
www.jcu.cz

Мы являемся современным государственным университетом, 
который предлагает уникальный опыт в широком спектре учебных 
программ. У нас обучается почти 9000 студентов на 8 различных 
факультетах:
• Экономический факультет
• Факультет рыболовства и охраны водных ресурсов
• Философский факультет
• Педагогический факультет
• Факультет естественных наук
• Факультет теологии
• Факультет здравоохранения и социальных наук
• Факультет сельского хозяйства и технологий.
Университет расположен в прекрасном регионе Южной 
Богемии. По последним оценкам, этот регион и город были 
признаны лучшими и самыми безопасными местами для жизни 
в Чешской Республике. Поскольку кампус находится недалеко 
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от центра города, вы легко сможете насладиться исторической 
атмосферой города и его ночной жизнью. Чешская Республика 
и Южночешский край могут похвастаться одной из самых низких 
цен на проживание по сравнению с остальной Европой.
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