
Інформація про стан міжнародного наукового співробітництва установи: 

характеристика основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку 

 
Країна 

партнер (за 

алфавітом) 

Установа - 

партнер 

Тема співробіт-

ництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

Республіка 

Болгарія 

Економічна 

академія ім 

Д.А. Ценова 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2017 – 2022 

Публікація наукових статей 

викладачів Економічної 

академії ім. Д.А. Ценова у 

наукових виданнях МДУ. 

Спільна організація та 

проведення Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Особливості 

інтеграції країн у світовий 

економічний та політико-

правовий простір» 

Великобрита-

нія 

Університет 

Бат Спа 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Угода про спільну 

участь у проекті 

Еразмус+. Термін дії: 

2018-2021. 

Розробка проекту Еразмус+ 

«Журналістська освіта за 

демократію в Україні». 

Підвищення якості 

бакалаврських і 

магістерських програм із 

журналістики до стандартів 

ЄС, сприяння 

працевлаштуванню студентів 

за фахом, просування 

медіаграмотності у 

суспільстві, налагодженню 

міжнародної мобільності. У 

рамках проекту також 

планується удосконалити 

оснащення лабораторій 

факультетів журналістики 

України – надати сучасне 

відеообладнання, 

комп’ютерне устаткування, 

спецтехніку тощо. 

Грецька 

Республіка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демокритський 

університет 

Фракії 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий. Угода 

про спільну участь у 

проекті Еразмус+. 

Термін дії 2018 – 2019 

Розробка та узгодження 

договору з академічної 

мобільності за проектом 

Еразмус +. Заплановано на 

2019 рік 2 студентські 

мобільність (Шабан А., ОС 

«Магістр», «Філологія. Мова і 

література (новогрецька)»; 

Чернікова А., ОС «Бакалавр», 

«Початкова освіта»). 

Центр грецької 

мови 

Міністерства 

освіти, 

навчання 

впродовж 

життя та релігії 

Греції 

Робота 

акредитованого в 

Міністерстві 

освіти, навчання 

впродовж життя та 

релігії Греції 

екзаменаційного 

центру на 

отримання 

міжнародного 

сертифіката з 

новогрецької мови 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Проведено іспит на 

отримання міжнародного 

сертифіката з новогрецької 

мови 

 



на базі кафедри 

Європейська 

організація 

публічного 

права 

Співробітництво в 

галузі юридичної 

освіти і науки 

Договір про 

співробітництво в 

галузі юридичної 

освіти і науки, Термін 

дії: 

безстроковий 

Щорічне спільне проведення 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Сучасний 

розвиток державо-творення 

та право-творення: проблеми 

теорії та практики» 

Афінський 

національний 

університете 

імені 

Каподистрії 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий. Угода 

про спільну участь у 

проекті Еразмус+. 

Термін дії 2018 – 2021 

Розробка та узгодження 

договору з академічної 

мобільності за проектом 

Еразмус +. Заплановано на 

2019 рік 1 викладацька 

академічна мобільність 

(Пефтієва О.Ф., доцент 

кафедри теорії та практики 

перекладу) і 1 студентська 

мобільність (Білоусова І., ОС 

«Магістр», «Філологія. 

Переклад (новогрецька)»). 

Грузія Тбіліський 

державний 

університет  

ім. Іване 

Джавахишвілі 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво з 

кафедрою міжнародної 

економіки МДУ у 

науковій та освітній 

сферах. Термін дії: 

2013 – 2018 

Публікація наукових статей 

викладачів ТДУ ім. Іване 

Джавахишвілі у наукових 

виданнях МДУ. Спільна 

організація та проведення 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Особливості інтеграції країн 

у світовий економічний та 

політико-правовий простір» 

Естонська 

Республіка 

Університет 

м. Тарту 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Угода про спільну 

участь у проекті 

Еразмус+. Термін дії: 

2017-2020. 

Розробка проекту Еразмус+ 

«Переосмислення 

регіональних досліджень: 

Балто-Чорноморський 

зв’язок». Впровадження 

навчальних модулів, 

пов’язаних з Балто-

Чорноморськими студіями, 

розробка магістерської 

програми, у межах якої 

студенти досліджуватимуть 

національне та міжнародне 

співробітництво між країнами 

регіону і перспективи регіону 

в контексті європейської 

інтеграції та регіонального 

співробітництва.  



Італійська 

Республіка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мессінський 

університет 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Членство викладачів 

Мессінського університету у 

Редакційній колегії «Вісник 

МДУ. Серія Економка». 

Спільне проведення 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Інформація та культура в 

забезпеченні сталого 

розвитку людства» 

 

Університет 

Базілікати 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2016 – 2019  

Спільна участь вузів у 

науково-освітніх проектах в 

рамках міжнародної програми 

Еразмус+, академічні та 

культурні обміни, проведення 

спільних археологічних 

досліджень 

Університет  

м. Реджо 

Калабрія 

Мовні стажування 

студентів 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2017 – 2022 

Стажування, отримання 

сертифікату студенткою 

Тарасовою Х. 

Республіка 

Кіпр 

Вікритий 

університет 

Кіпру 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий. Угода 

про спільну участь у 

проекті Еразмус+. 

Термін дії 2018 – 2021 

Розробка та узгодження 

договору з академічної 

мобільності за проектом 

Еразмус+. Заплановано на 

2019 рік 1 викладацька 

мобільність (Жарікова Ю.В., 

завідувач кафедри грецької 

філології та перекладу) 

Німеччина Гете-Інститут 

 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Угода про кооперацію. 

Термін дії: 

2016-2019 

 

Впровадження методичних 

матеріалів серії DLL (Deutsch 

Lehren Lernen – «Вчимося 

навчати німецької») у 

навчальний процес 

факультету іноземних мов. 

Впровадження методичних 

посібників в режимі Blended 

Learning, тобто 

комбінованого навчання 

(онлайн плюс аудиторні 

заняття). Безкоштовний 

доступ до онлайн-курсів на 

платформі moodle Гете-

інституту. 

Реалізацієя міжнарого 

проекту «Цифровий 

мережевий університет». 

Проект реалізується Ґете-

Інститутом спільно з 

університетами Німеччини, 

Австрії, Грузії, України та 

інших країн. Цифровий 

мережевий університет – це 

віртуальне об’єднання 

закладів вищої освіти, 

створене для довгострокової 

співпраці. Освітні заклади-

учасники надають в онлайн-

режимі навчальні курси, які 

сертифіковані за 

Загальноєвропейською 

системою взаємного визнання 



оцінок ECTS і визнаються 

усіма мережевими 

партнерами. Доступ до 

онлайн-курсів матимуть лише 

студенти університетів-

учасників. Мета мережевого 

університету – сприяння 

взаємному порозумінню, яке 

відбуватиметься через 

структурований 

міжкультурний обмін та 

спільне створення навчальних 

пропозицій у сферах освіти 

для сталого розвитку, інтер- 

або транскультурності, 

запобігання конфліктів та 

пошуку миру. Проект 

підтримує Федеральне 

міністерство закордонних 

справ Німеччини у рамках 

програми «Східне 

партнерство». 

Республіка 

Молдова 

Кагульський 

державний 

університет 

імені Б.П. 

Хаздеу 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Публікація наукових статей 

викладачів Кагульського 

державного університету 

імені Б.П. Хаздеу у наукових 

виданнях МДУ. Спільна 

організація та проведення 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Особливості інтеграції країн 

у світовий економічний та 

політико-правовий простір» 

Комратський 

державний 

університет 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Публікація наукових статей 

викладачів Комрадського 

державного університету у 

наукових виданнях МДУ. 

Спільна організація та 

проведення Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «Особливості 

інтеграції країн у світовий 

економічний та політико-

правовий простір» 

Республіка 

Польща 

Полонійна 

академія в 

Ченстохові 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Програма подвійних 

дипломів для студентів МДУ. 

 


