Міністерство освіти і науки України
Управління міжнародного співробітництва
01135, м. Київ проспект Перемоги, 10

від _20.05.13______ № 7/1-16-2-288_
На №_____________від___________

Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим,
Департаменти (Управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій,
ректорам вищих навчальних закладів ІІІІУ рівнів акредитації
Щодо навчання громадян України
у вищих навчальних закладах
Російської Федерації
Інформуємо, що з метою розвитку співробітництва з Україною у сфері
освіти Міністерством освіти і науки Російської Федерації виділено державні
стипендії для прийому у 2013-2014 навчальному році на навчання громадян
України до федеральних державних освітніх установ вищої професійної освіти
(список додається) за рахунок асигнувань федерального бюджету.
У зв'язку з переходом на нову систему фінансування російських внз
прийом іноземних студентів здійснюватиметься у 2013-2014 навчальному році у
суворій відповідності з доданим переліком вищих навчальних закладів
Міносвіти Росії і напрямів підготовки (спеціальностей).
Кандидати, рекомендовані для здобуття освіти у вищих навчальних
закладах, не підпорядкованих Міністерству освіти і науки РФ, узгоджуватимуться
російською стороною з причетними відомствами додатково.
Кожен кандидат на навчання подає до МОН України комплект
документів, що формується у два файли. Перший файл містить наступні
документи, розміщені у такій послідовності:
- рекомендація управління освіти і науки обласної державної
адміністрації,
- анкета заповнена друкованими літерами російською мовою з
фотографією в правому верхньому кутку (додається);
- ксерокопія документа про освіту і його переклад на російську мову із
зазначенням предметів і отриманих по них екзаменаційних оцінок.
Учні шкіл подають довідку про навчання у випускному класі

загальноосвітнього навчального закладу (російською мовою) з
оцінками за останнє півріччя завірену директором ЗОНЗ;
- ксерокопія медичної довідки (російською мовою) про відсутність
протипоказань для навчання;
- ксерокопія медичної довідки (російською мовою) про відсутність
вірусу імунодефіциту людини та захворювання на СНІД;
- ксерокопія сторінок паспорта з установчими даними з яким кандидат
буде перетинати кордон з РФ;
- ксерокопія свідоцтва про народження;
- документи, (дипломи, грамоти та ін.) переможців міжнародних,
національних, міських олімпіад.
Другий файл містить тільки ксерокопії документів.
Водночас інформуємо, що кандидати, рекомендовані на навчання за
спеціальностями культури і мистецтв мають подати копію документа, що
підтверджує рівень їх підготовки для вступу на обрані ними спеціальності. Їм
також необхідно прибути до навчальних закладів для складання додаткових
творчих випробувань у терміни, встановлені навчальними закладами.
Громадяни України, рекомендовані на навчання в магістратурі та
аспірантурі мають пройти у вищих навчальних закладах РФ додаткову
процедуру узгодження. У зв'язку з цим вони разом з іншими документами, в
обов'язковому порядку подають копію диплома про вищу освіту або виписку із
залікової книжки, завірену вищим навчальним закладом.
Для оптимізації процесу узгодження,
кандидати на навчання в
магістратурі та аспірантурі, що отримають у 2012 році диплом про вищу освіту
російського ВНЗ, повинні подати також лист-згоду навчального закладу, що
приймає.
Кандидатам на навчання в аспірантурі необхідно надіслати реферат по
темі майбутнього наукового дослідження російською мовою (не менше 10
сторінок друкованого тексту) та список публікацій (якщо є). Окрім цього, в
подальшому на вимогу навчального закладу вони мають скласти вступні
випробування і пройти процедуру визнання документів про вищу освіту.
Оригінали документів та їх переклад на російську мову завірені в
установленому порядку подаються безпосередньо до вищого навчального
закладу.
Кандидати на навчання повинні мати повну загальну середню освіту,
оцінки “відмінно” і “добре” з навчальних дисциплін та бути представлені
тільки однією
організацією, що направляє (або представництвом
Росспівробітництва, або Міністерством освіти і науки України). У разі наявності
прізвища кандидата у двох списках одночасно він автоматично позбувається
права на навчання за направленням МОН РФ.
Вищий навчальний заклад проводить тестування з профілюючих
предметів для тих кандидатів, у котрих період після закінчення попереднього
навчання складає більше ніж 5 років.
Термін прибуття до вищих навчальних закладів РФ (до міжнародного
відділу) здійснюється з 25 до 30 серпня.

Строки заїзду аспірантів визначаються індивідуально по кожній
кандидатурі і повідомляються додатково.
Російська сторона забезпечує безкоштовне навчання з виплатою
державної стипендії. Оплата за розміщення в гуртожитку здійснюється за умов,
визначених для громадян Росії, які навчаються за рахунок федерального
бюджету
Громадяни, які прибувають на навчання, повинні придбати медичний
поліс за рахунок власних коштів (середня вартість – 250 доларів США на рік).
У разі виявлення бажаючих здобувати освіту у вищих навчальних
закладах РФ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» просимо до 03
червня (магістратура і аспірантура до 4 липня 2013 року) надіслати до
управління міжнародного співробітництва Міністерства освіти і науки України
(125 кімн., контактний тел. 481-32-77) комплекти необхідних документів,
рекомендованих кандидатів.
Додаток: анкета для навчання за напрямом підготовки «бакалавр» на 1
арк.;
анкета для навчання в магістратурі, аспірантурі на 1 арк.;
інформація щодо спеціальностей та вищих навчальних
закладів Росії.
Начальник управління

Дорохова О.В., 481-32-77

А. Д. Божков

ПЕРЕЧЕНЬ
мест в российских вузах, предоставляемых в 2013 году
Министерству образования и науки, молодежи и спорта Украины
для организации приема на обучение украинских граждан
№
п/п

Наименование учебного заведения

1.
2.

Башкирский государственный университет
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет

3.

Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова

4.
5.

Брянская государственная инженернотехнологическая академия
Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Код и наименование направления или
специальности подготовки

Наименование
академической
степени или
квалификации

Количест
во мест

020400 Биология
010500 Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем
151000 Технологические машины и
оборудование
270800 Строительство
270800 Строительство

Бакалавр
Бакалавр

1
2

Бакалавр

1

Бакалавр
Бакалавр

1
2

Бакалавр

1

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

1
1
1

6.

Воронежский государственный архитектурностроительный университет

031600 Реклама и связи с
общественностью
031300 Журналистика
270900 Градостроительство
270800 Строительство

7.

Воронежский государственный университет
инженерных технологий

101100 Гостиничное дело
100100 Сервис

Бакалавр
Бакалавр

1
1

8.

Воронежский государственный университет

080100 Экономика

Бакалавр

1

9.

Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина ( г.Москва)

032700 Филология

Бакалавр

1

10.

Государственный университет-учебно-научнопроизводственный комплекс ( г. Орел)

221000 Мехатроника и роботехника
231000 Программная инженерия

Бакалавр
Бакалавр

2
2

11.

Государственный университет управления

100400 Туризм

Бакалавр

1

12.

Елецкий государственный университет им. И.А.
Бунина

030300 Психология

Бакалавр

1

13.

Ивановский государственный университет,
Шуйский филиал, г. Шуя

022000 Экология и природопользование

Бакалавр

1

14.

Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина

210100 Электроника и наноэлектроника
231000 Программная инженерия

Бакалавр

1

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

1
1
1

Бакалавр
Бакалавр

1
1

Бакалавр
Бакалавр

1
2

Бакалавр

1

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

1
1
1

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

1
1
2

15.

16.

17.
18.
19.

20.

Казанский национальный исследовательский
технологический университет» (ФГБОУ ВПО
"КНИТУ")
Казанский (Приволжский) федеральный
университет

Костромской государственный технологический
университет
Костромской государственный университет
им.Н.А.Некрасова
Курский государственный университет

Кубанский государственный университет

131000 Нефтегазовое дело
151000 Технологические машины и
оборудование
032700 Филология
050400 Психолого-педагогическое
образование
050100 Педагогическое образование
100800 Товароведение
050400 Психолого-педагогическое
образование
080100 Экономика
011200 Физика
010500 Математическое обеспечение и
администрирование информационных
систем
080200 Менеджмент
080100 Экономика
080200 Менеджмент

21.

Московский государственный горный университет

22.

Московский государственный университет тонких
химических технологий имени М.В. Ломоносова

23.

Московский государственный лингвистический
университет
Московский государственный технический
университет им. Н.Э.Баумана
Московский педагогический государственный
университет
Московский государственный университет
пищевых производств
Московский государственный университет
машиностроения (МАМИ)
Московский физико-технический институт
(государственный университет)

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

230100 Информатика и вычислительная
техника
020100 Химия
150100 Материаловедение и технология
материалов
240700 Биотехнология
035700 Лингвистика
031900 Международные отношения
141100 Энергетическое
машиностроение
035700 Лингвистика

Бакалавр

1

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

1
1
1

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

2
1
1

Бакалавр

1

240700 Биотехнология

Бакалавр

2

141100 Энергетическое
машиностроение
010600 Прикладные математика и
физика
010400 Прикладные математика и
информатика
223200 Техническая физика

Бакалавр

1

Бакалавр

2

Бакалавр

2

Бакалавр

2

Бакалавр

1

Бакалавр
Бакалавр

1
2

Бакалавр

1

Бакалавр

1

Бакалавр

1

Национальный исследовательский
технологический университет "МИСиС"
Нижегородский государственный лингвистический 031300 Журналистика
университет им. Н.А. Добролюбова
Орловский государственный институт экономики и 100400 Туризм
торговли
031600 Реклама и связи с
общественностью
Пензенский государственный университет
072500 Дизайн
архитектуры и строительства
Пермский государственный национальный
080100 Экономика
исследовательский университет
Петрозаводский государственный университет
031900 Международные отношения

35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.

Российский государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена
Российский государственный университет нефти и
газа имени И.М. Губкина
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
Ростовский государственный строительный
университет
Ростовский государственный экономический
университет (РИНХ)
Российский химико-технологический университет
им.Д.И. Менделеева

Рыбинский государственный авиационный
технический университет им. П.А. Соловьева
Самарский государственный аэрокосмический
университет им. Ак. С.П. Королева (Национальный
исследовательский университет)
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
Санкт-Петербургский государственный торговоэкономический университет
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
Саратовский государственный университет им.
Чернышевского
Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина

032700 Филология
050100 Педагогическое образование

Бакалавр
Бакалавр

1
2

080100 Экономика

Бакалавр

1

080400 Управление персоналом

Бакалавр

1

080200 Менеджмент

Бакалавр

2

100700 Торговое дело
030900 Юриспруденция
240100 Химическая технология
241000 Энерго и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
150700 Машиностроение
150400 Металлургия
210400 Радиотехника

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

2
2
1
2

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

2
1
1

270800 Строительство
270100 Архитектура
080100 Экономика

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

1
1
2

080500 Бизнес-информатика
200100 Приборостроение

Бакалавр
Бакалавр

1
1

031900 Международные отношения
030600 История
072600 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
034700 Документоведение и

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

1
1
1

Бакалавр

1

48.

Тверской государственный университет

архивоведение
022000 Экология и природопользование
032700 Филология
100100 Сервис
080500 Бизнес-информатика

Бакалавр

1
1
1
1
1
1

49.

Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого

035700 Лингвистика
035300 Искусство и гуманитарные науки

Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр
Бакалавр

50.

Уральский государственный экономический
университет
Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина

030900 Юриспруденция

Бакалавр

2

240700 Биотехнология
230400 Информационные системы и
технологии
140400 Электроэнергетика и
электротехника
031000 Филология
050100 Педагогическое образование

Бакалавр
Бакалавр

1
1

Бакалавр

1

Бакалавр
Бакалавр

1
1
105
15
3
1
124

51.

52.

Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского

Всего
Разные вузы Министерства образования и науки Российской Федерации

ИТОГО

Магистр
Аспирант
Докторантура

1.
2.
3.
4.

Вузы Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Вузы Министерства культуры Российской
Федерации
Вузы Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации
Вузы Министерства транспорта Российской
Федерации
Всего

Медицинские специальности

Специалист

3

Специальности культуры и искусства

Бакалавр/
Специалист
Бакалавр/
Специалист
Бакалавр/
Специалист

2

Специальности сельского хозяйства
Специальности транспортной отрасли

2
1
8

Сетевой Университет СНГ (личные дела кандидатов на обучение в рамках Сетевого Университета СНГ должны быть
представлены через Департамент стран СНГ и Балтии Российского университета дружбы народов)
№
Наименование учебного заведения
п/п
1. Российский университет дружбы
народов

2. Московский государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана
3. Российский государственный
университет нефти и газа им. И.М.
Губкина
ИТОГО

Код и наименование направления или
специальности подготовки
031900 Международные отношения
080200 Менеджмент
030900 Юриспруденция
032700 Филология
150100 Материаловедение и технология
материалов
221000 Мехатроника и робототехника
131000 Нефтегазовое дело

Наименование
академической
Количест
степени или
во мест
квалификации
Магистр Магистр
2
Магистр
1
Магистр
3
1
Магистр
1
Магистр
Магистр

2
2

12

фото

АНКЕТА
иностранного гражданина, направляемого на обучение
в высшие учебные заведения России
1. Страна
2. Фамилия, Имя, Отчество

3. Пол

Муж.

Жен.

4. Дата рождения
число, месяц, год

5. Место рождения
6. Адрес постоянного проживания,
телефон
7. Знаете ли русский язык,
в какой степени
8. Образование
(наименование учебных заведений,
их местонахождение,
дата поступления, дата окончания,
какой документ получен)
9. Оценки по профильным
предметам

10. Обучались ли ранее в высших
учебных заведениях
(если да, указать в каких и когда)
11. Номер и наименование
выбранной специальности/
направления подготовки
12. Уровень подготовки в
российских вузах
(выбрать одно)

подготовительный факультет
программа среднего профессионального образования
бакалавриат/ специалитет

13. Наименование вуза, в котором
планируется обучение

Подпись __________________

Дата_______________________

фото

АНКЕТА
иностранного специалиста, направляемого в магистратуру, аспирантуру, докторантуру
или на стажировку в высшие учебные заведения России
1. Страна
2. Фамилия, Имя, Отчество

3. Пол

Муж.

Жен.

4. Дата рождения
число, месяц, год

5. Место рождения
6. Адрес постоянного проживания,
телефон
7. Какой вуз окончили
(специальность и год окончания)
8. Какой уровень образования или
ученую степень имеете
(бакалавр, магистр, др.)
9. Стаж работы по специальности и
место работы, телефон
10. Знаете ли русский язык,
в какой степени
11. Какими другими иностранными
языками владеете, в какой степени
12. Форма подготовки в российских
вузах
(нужное отметить)

магистратура
очная аспирантура

заочная аспирантура

докторантура
научно-педагогическая стажировка
13. Номер и наименование
специальности
14. Предполагаемое направление
научного исследования
15. Наименование вуза, в котором
планируется обучение
Подпись __________________

Дата_______________________

