
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» 

 

Велика 

Британія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Університет 

Йорку 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Грант 

Британської Ради 

в Україні. Термін 

дії: 

2016 – 2017 

Курс тренінгів з розвитку 

лідерського потенціалу 

університетів України. 

Міжнародне стажування 

учасників програми в 

Університеті Йорку 

(проректорів з науково-

педагогічної роботи 

Трофименка М.В. і 

Проценко О.Б., доцента 

кафедри економіки та 

міжнародних економічних 

відносин Марени Т.В., 

старшого викладача 

кафедри філософії та 

соціології Трими К.А. та 

студента ОР «Магістр» 

спеціальності «Переклад 

(італійська)» Чумака Р.) 

Грецька 

Республіка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іонічний 

університет 

Наукове 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2007 – 2017 

Розробка Міжнародного 

науково-дослідного проекту 

Інтенсифікація 

міждисциплінарних та/або 

міжінституціональних 

досліджень та інновацій 

(Іонічний університет): 

«Чорне море та міста-порти 

у XVIII – XX століттях. 

Розвиток, конвергенція та 

зв’язки зі світовою 

економікою». 

Підготовка матеріалів для 

електронного видання 

енциклопедії за проектом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яннінський 

університет  

Науково-освітнє 

співробітництво.

Мовні стажування 

викладачів та 

студентів. 

Угода про 

спільну участь у 

проекті Еразмус 

+.  

Термін дії: 

2016 – 2017 

Підвищення кваліфікації 

викладачів. Обмін 

викладачами та студентами 

в рамках проекту Еразмус +. 

Участь в. о. завідувача 

кафедри грецької філології 

та перекладу Жарікової 

Ю.В. та в. о. завідувача 

кафедри теорії та практики 

перекладу Смирнової М.С. і 

студента ОС «Магістр» 

Мавроді К. у програмі 

академічної мобільності. 

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 

на базі кафедри 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Проведено іспит на 

отримання міжнародного 

сертифіката з новогрецької 

мови 

 

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» 

Салонікський 

університет  

ім. Аристотеля 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Проведення спільних 

археологічних досліджень. 

Розробка та узгодження 

договору з академічної 

мобільності за проектом 

Еразмус +. 

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» 

 

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: 

2012 – 2017 

 

Стажування, отримання 

сертифікату студенткою 

Бриштеном В. 

Університет для 

іноземців  

м. Сієна 

Мовні стажування 

студентів 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

2015 – 2020. 

 

Стажування, отримання 

сертифікату студентами: 

Тереховою В. і Фроловою Т. 

Литовська 

Республіка 

Посольство 

Литовської 

Республіки в 

Україні 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Грант МЗС 

Литовської 

Республіки. 

Термін дії: 

2016 – 2017 

Реалізація проекту 

«Дистанційне навчання 

українознавчих курсів для 

учнів з тимчасово 

окупованих територій» 

Створення умов для 

доступної та якісної освіти 

для учнів 9-11 класів, які не 

мають змоги вивчати деякі 

предмети, пов'язані з 

українською мовою і 

культурою. Проект 

націлений на школярів, які 

проживають в зоні АТО і на 

тимчасово окупованій 

території України.  

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. 



 

Бранденбурзький 

технічний 

університет 

Співробітництво у 

сфері екології 

Меморандум про 

співробітництво 

між Генеральним 

консульством 

Німеччини в 

Донецьку, SCM, 

Маріупольською 

міською радою, 

Донецькою 

обласною 

державною 

адміністрацією, 

МДУ і 

Бранденбурзьким 

технічним 

університетом 

 

Розробка та реалізація 

спільного проекту 

«Майстер-план «Чисте 

повітря для Маріуполя». 

Метою проекту є 

підвищення рівня 

екологічної освіти 

населення міста Маріуполя, 

а також проведення роботи з 

метою зменшення 

шкідливих викидів у 

атмосферу міста 

Маріуполя.  

Фонд Фрідріха 

Науманна «За 

свободу» 

Підвищення рівня 

фахової 

підготовки 

студентів, їх 

конкурентоспромо

жності в ринкових 

умовах 

Договір про 

співробітництво з 

Академією 

Української 

Преси.  

Термін дії: 

безстроковий 

Проведення тренінгів та 

семінарів для викладачів і 

студентів кафедри 

соціальних комунікацій: 

семінари «Світові стандарти 

журналістики в умовах 

війни і кризи» і 

«Імплементація Угоди про 

асоціацію України-ЄС: як 

працювати регіональному 

журналісту». 

 

Фонд Конрада 

Аденауера 

Республіка 

Польща 

Полонійна 

академія в 

Ченстохові 

Науково-освітнє 

співробітництво 

Договір про 

співробітництво. 

Термін дії: 

безстроковий 

Програма подвійних 

дипломів для студентів 

МДУ. 



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.  

 

 

 

 


