
ПЕРЕЛІК УГОД З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва 

Азербайджан 
Бакинський євразійський 

університет 

Розширення наукових контактів і 

партнерства між закладами вищої освіти 

України і Азербайджанської Республіки. 

Болгарія Компанія «INTERNOBEN» 

Проходження практики із наданням 

робочого місця в готелях Болгарії (“Св. 

Константин і Олена”, “Золоті піски”, 

“Албена”). 

Греція 
Університет прикладних наук 

Центральної Македонії 
Академічний обмін студентів та викладачів. 

Грузія 

Батумським державним 

університетом імені Шота 

Руставелі 

Академічний обмін студентів, спільна 

наукова та науково-дослідницька діяльність. 

Ізраїль 
Всеізраїльське об’єднання 

вихідців з України (Ізраїль) 

Розширення культурного освітнього та 

наукового спілкування дружніх народів. 

Ізраїль 
Університет імені  

Бар-Ілана 

Розширення наукових контактів і 

партнерства між закладами вищої освіти. 

Казахстан 

НАТ «Атирауський 

нафтогазовий університет імені 

Сафі Утебаєва» 

Співпраця Сторін, спрямована на розробку 

наукових досліджень та освітню діяльність 

організацій, обмін інформацією, 

академічний обмін студентами та 

викладачами. 

Китай 
Тайчжоу Цзя Ань культура 

комунікацій ко., Лтд. 

Надання послуг з ідентифікації особи, 

верифікації оригіналів документів 

вступників, організації прийому заяв 

вступників в електронній формі, надання 

приміщень і технічних засобів для 

проведення консультацій і вступних 

випробувань закладом вищої освіти у 

дистанційному режимі. 

Китай 
Ханчжоу Дін’їн Закордонних 

освітніх послуг Ко., Лтд 

Співробітництво з організації набору 

іноземних громадян на навчання. 

Латвія 
Вища школа менеджменту та 

інформаційних систем ISMA 

Міжінституційна угода про навчальне та 

наукове співробітництво.  

Латвія Даугавпілський університет 

Співпраця Сторін, спрямована на розробку 

наукових досліджень та освітню діяльність 

організацій, обмін інформацією, 

академічний обмін студентами. 

Литва 
Публічний інститут 

«Тракайський центр просвіти» 

Партнерство, співробітництво та науковий 

обмін. 

Литва 
Дошкільний навчальний заклад 

«Нікштукас» 

Співпраця у сфері педагогічної діяльності, 

обмін інноваційним педагогічним досвідом 

та надання можливості підвищувати 

фаховий рівень Сторін в галузі дошкільної 

освіти в контексті євроінтеграційних 

процесів 

Македонія 
Університет Гоце Делчева в 

Штіпі 
Науково-педагогічне співробітництво 

Нідерланди 

Міжнародна громадська 

організація «Європейська 

академія освіти» - EUR-

AKADEMY 

Міжнародне співробітництво у навчально-

науковій, культурно-дозвіллєвій, виховних 

сферах щодо ефективного використання 

https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/7-%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/7-%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB.pdf


наявних інтелектуальних та матеріальних 

ресурсів Сторін. 

Німеччина 
Діджитал агенство 

Parasol Island GmbH 

Співпраця Сторін, спрямована на розвиток 

науково-дослідницької та освітньої 

діяльності, інформаційне забезпечення та 

забезпечення академічної мобільності 

професорсько-викладацького складу. 

Республіка 

Польща 

Академія фізичного виховання і 

спорту імені Єнджея 

Снядецького в Гданську 

Обмін досвідом у підготовці фахівців у 

галузі фізіотерапії , туризму і рекреації, та 

фізичного виховання. 

Республіка 

Польща 
Поморська академія в Слупську 

Співробітництво у навчально-методичній 

роботі та науковій діяльності 

Республіка 

Польща 

Педагогічний університет імені 

Комісії національної освіти у 

Кракові 

Наукове та педагогічне співробітництво. 

Республіка 

Польща 

Гуманістично-природничий 

університет імені Яна 

Кохановсь-кого в Кельце 

Розширення взаємних зв'язків, що 

здійснюються в галузях наукових 

досліджень та освітньої діяльності.  

Республіка 

Польща 

Державна вища школа 

професійної освіти імені Іполіта 

Цегельського в Гнєзно 

Угода є невід’ємною частиною угоди між 

обома закладами вищої освіти, підписаної 

01.06.2016 р. в Гнєзно. 

Республіка 

Польща 

Державна вища школа 

професійної освіти імені Іполіта 

Цегельського в Гнєзно 

Обмін досвідом у підготовці фахівців у 

галузі інформатики та охорони 

навколишнього середовища. 

Республіка 

Польща 

Державна вища школа 

професійної освіти імені Яна 

Амоса Коменського в Лешно 

Розширення взаємних зв’язків, що 

здійснюються в галузях наукових 

досліджень та освітньої діяльності. 

Республіка 

Польща 

Державна вища професійна 

школа в Плоцьку 

Співпраця між кафедрами англійської мови 

та кафедрою іноземних мов УДПУ ім. 

Павла Тичини та Інститутом філології 

Державної вищої професійної школи в 

Плоцьку. 

Республіка 

Польща 

Вища школа бізнесу в Домброві 

Гурнічі 

Підвищення ефективності навчально-

методичної, виховної та науково-

дослідницької діяльності у підготовці 

фахівців, зміцнення дружніх відносин. 

Республіка 

Польща 

Поморська вища школа у 

Старогарді Гданському 

Обмін досвідом у підготовці за напрямом 

педагогіка й соціальні науки. 

Республіка 

Польща 

Гуманітарно-економічна 

академія в Лодзі 

Підвищення ефективності навчально-

методичної, виховної та науково-

дослідницької діяльності у підготовці 

фахівців, зміцнення дружніх відносин. 

Республіка 

Польща 

Вища школа внутрішньої 

безпеки в Лодзі 

Співробітництво  в галузі культури, науки і 

освіти. 

Республіка 

Польща 

Вища школа менеджменту в 

Легниці 

Співпраця у сфері наукових досліджень, 

розвиток академічних контактів між 

науковими співробітниками 

Республіка 

Польща 

Вища школа суспільних наук у 

Познані 

Дослідження у сфері гуманітарних наук, 

особливо у сфері історії літератури, 

літературного життя та літературних 

досліджень. 

Республіка 

Польща 

Вармінсько-Мазурський 

університет  

Підвищення ефективності навчально-

методичної, виховної та науково-

https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/30-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/28-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96%D0%BC.-%D0%86%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/28-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96%D0%BC.-%D0%86%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/28-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96%D0%BC.-%D0%86%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/28-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96%D0%BC.-%D0%86%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/28-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96%D0%BC.-%D0%86%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/28-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96%D0%BC.-%D0%86%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/26-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%AF%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%9B%D1%94%D1%88%D0%BD%D0%BE-2.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/26-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%AF%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%9B%D1%94%D1%88%D0%BD%D0%BE-2.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/26-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%AF%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%9B%D1%94%D1%88%D0%BD%D0%BE-2.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/39-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%83-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96-%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/39-%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%83-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96-%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/24-%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/24-%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%96.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/34-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/34-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/31-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/31-%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96.pdf


дослідницької діяльності у підготовці 

фахівців, зміцнення дружніх відносин. 

Республіка 

Польща 

Університет імені Адама 

Міцкевича 

Співпраця у сфері наукових досліджень, 

розвиток академічних контактів між 

науковими співробітни-ками. 

Республіка 

Польща 

Вища лінгвістична школа у 

Ченстохові 

Підвищення ефективності навчально-

методичної, виховної та науково-

дослідницької діяльності у підготовці 

фахівців, зміцнення дружніх відносин. 

Республіка 

Польща 

Вища лінгвістична школа у 

Ченстохові 

Розвиток міжнародних наукових зв’язків, 

співпраця в сфері наукових досліджень. 

Республіка 

Польща 

Папський університет Яна 

Павла ІІ у Кракові 

Співпраця Сторін, спрямована на розробку 

наукових досліджень та освітню діяльність 

організацій, обмін інформацією, 

академічний обмін студентами та 

викладачам. 

Республіка 

Польща 

Академія імені Яна Длугоша в 

Ченстохові 

Встановлення прямого та взаємовигідного 

співробітництва в галузі освіти, науки і 

культури та підвищення ефективності 

навчальної, методологічної та науково-

дослідницької роботи. 

Республіка 

Польща 

 

Природничо-гуманітарний 

університет в Седльце 

Підвищення ефективності навчально-

методичної, виховної та науково-

дослідницької діяльності у підготовці 

фахівців, зміцнення дружніх відносин. 

Республіка 

Польща 

 

Університет Гуманітас в 

Сосновце 

 

 

Підвищення ефективності навчально-

методичної, виховної та науково-

дослідницької діяльності у підготовці 

фахівців, зміцнення дружніх відносин. 

Республіка 

Польща 

 

Університет імені Кардинала 

Стефана Вишинського  

Дослідження у сфері гуманітарних наук, 

особливо у сфері історії літератури, 

літературного життя та літературних 

досліджень. 

Республіка 

Польща 

 

Європейський Колегіум у 

Гнєзно УАМ 

Створення сприятливих умов для 

проведення крос-дисциплінарних 

досліджень (в рамках угоди з Університетом 

Адама Міцкевича, підписаної 03.10.2005 р.) 

Республіка 

Польща 

Міський будинок культури в 

м. Ланьцут 

Розширення культурного і мистецького 

обміну дружніх народів. 

Сербія Ниський університет 
Співпраця у сфері освітніх програм та 

наукових проєктів. 

Словацька 

Республіка 

Пряшівський університет у 

Пряшеві 

Розвиток поточної наукової співпраці та 

започаткування співпраці у сфері освіти на 

ІІІ ступені вищої освіти(докторантура). 

Сполучені 

Штати Америки 

Корпус Миру Сполучених 

Штатів в Україні 

Співпраця в процесі навчання студентів та 

обміну досвідом з вчителями в галузі 

викладання англійської мови. 

Таджикистан 

Таджицький аграрний 

університет імені Шіріншо 

Шотемур 

Співпраця спрямована на розробку 

наукових досліджень та освітню діяльність 

організацій, обмін інформацією, 

академічний обмін студентами та 

викладачами; 

надання освітніх послуг студентам за 

спеціальностями бакалавра, магістра, 

https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17-%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%A7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96.pdf
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/41-%D0%9D%D1%96%D1%88%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BC.-%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%94.pdf


доктора філософії та подвійного диплому за 

відповідними спеціальностями. 

Таджикистан 

Таджицький державний 

педагогічний університет імені 

Садріддіна Айні 

Співпраця спрямована на розробку 

наукових досліджень та освітню діяльність 

організацій. 

 

Таджикистан 

Таджицький інститут фізичної 

культури імені Саідмуміна 

Рахімова 

Забезпечення розвитку науково-технічного, 

соціально-економічного, екологічних та 

гуманітарних знань шляхом ефективного 

використання педагогічного, методичного і 

наукового потенціалу. 

Туреччина 
Університет Шейх Едебелі 

Біледжик 

Культурне та освітнє співробітництво між 

Туреччиною та Україною. 

Туреччина 
Антальський науковий 

університет 

Культурне та освітнє співробітництво між 

Туреччиною та Україною. 

Туреччина 
Університет імені Алааддіна 

Кейкубата 

Співпраця з метою продовження й 

розширення існуючої освітньої та 

культурної роботи між Сторонами 

Угорщина 
Приватне підприємство 

«Cerevisa Kft» 
Співпраця у сфері наукових досліджень. 

Угорщина 
Приватне підприємство «Agrar-

Farm Kft» 
Співпраця у сфері наукових досліджень. 

Узбекистан 
Джиззацький державний 

педагогічний інститут 

Співпраця у сфері наукових досліджень, 

розвиток академічних контактів між 

науковими співробітни-ками. 

Узбекистан 

Науково-дослідний інститут 

педагогічних наук ім. Т. Н. 

Ніязі,  

 

Співпраця у сфері наукових досліджень, 

розвиток академічних контактів між 

науковими співробітни-ками. 

Узбекистан 
Ургенцький державний 

університет 

Підвищення ефективності навчально-

методичної, виховної та науково 

дослідницької діяльності у підготовці 

фахівців, зміцнення дружніх відносин. 

Україна ФОП  Асоян Емма Шаваршівна 

Визначення питань співробітництва з 

організації набору та навчання іноземних 

громадян. 

Україна ФОП  Заяц Максим Юрійович 

Визначення питань співробітництва з 

організації набору та навчання іноземних 

громадян з Індії, Бангладешу, Непалу. 

Україна Британська Рада в Україні 

Сприяння внутрішньої консолідації громади 

шляхом громадянської активності та 

волонтерської діяльності. 

Україна 

Львівська міська громадська 

організація «Інститут 

міжнародної академічної та 

наукової співпраці»  

Сприяння розвитку потенціалу та 

підвищення академічної мобільності 

науковців, молодих спеціалістів, фахівців та 

професіоналів з України та інших країн 

світу на міжнародній арені; впровадження 

новітніх технологій та інновацій. 

Україна 

Черкаська міська громадська 

асоціація «Франкомовний центр 

Альянс» 

Сприяння розвитку викладання французької 

мови за сучасними методиками; створення 

французького центру та медіатеки. 

Україна ТОВ «СЕЛФ ІНФЕСТ» 
Співробітництво у сфері проходження 

студентами практик і стажувань в 



Німеччині в різних галузях 

сільськогосподарської діяльності. 

Україна 
Фізична особа-підприємець 

ЖЕДДІ ЕССАІЕД СКАНДЕР 

Визначення питань співробітництва з 

організації набору та навчання іноземних 

громадян 

Україна 
Товариство Поляків м. Умані 

«Огніско» 

Створення сприятливих умов для 

координації співпраці в галузі освіти і 

культури та популяризації польської 

культури в Україні. 

Чехія 

Міжнародна громадська 

організація «Соціальні інновації 

та персональний розвиток» − 

SOCINNO 

Міжнародне співробітництво у навчально-

науковій, культурно-дозвіллєвій, виховній 

сферах щодо ефективного використання 

наявних інтелектуальних та матеріальних 

ресурсів сторін. 

Чехія 
Університет Південної Богемії в 

Чеському Будейовіце 

Розробка наукових досліджень та освітня 

діяльність організацій, обмін інформацією, 

академічний обмін студентами та 

викладачами. 

Чехія Університет Західної Богемії  
Розвиток міжнародної освітньої співпраці та 

освітніх обмінів. 

 

 

 

 


