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Договори про співробітництво з науковими установами 
європейських країн  

Країна-

партнер 

(за 

алфавітом

) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництв

а 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво

, термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Німеччина  Institut für 

Prähistorische 

Archäologie 

Freie 

Universität 

(Berlin) 

Археологічні 

дослідження 

Договір про 

співпрацю до 

2020 року 

Проект «Ранні 

кочовики та їх 

посуд. Аналізи 

керамікі для 

реконструкції 

соціально-

економічних умов 

мобільних 

співтовариств у 

Північному 

Причорномор’ї 

між 1000 та 600 

рр. до н.е.» 

(номер проекту 

90216), що 

виконується при 

підтримці Фонду 

Фольксваген. 

до літа 2019 року 

 

Археологічні 

розкопки нових 

стародавніх 

об’єктів на 

території 

поселення доби 

бронзи Розанівка І 

та городища 

фінальної бронзи 

Дикий Сад. 

Отримання нових 

знань про минуле 

населення регіону. 

Поповнення 

фондів Обласного 

краєзнавчого 

музею 

«Старофлотські 

казарми». 

Німеччина Дослідницький 

цент Східної 

Європи при 

Бременському 

університеті 

Спільні 

дослідження 

історії 

української 

еміграції та 

злочинів 

нацистського і 

комуністичних 

режимів у ХХ ст. 

Угода про 

співпрацю (2016-

2020). 

Керівник проекту 

від МНУ імені 

В.О. 

Сухомлинського 

– доцент 

А.А. Погорєлов 

В рамках 

укладеною угоди 

проводяться 

дослідження, 

виявлені нові 

архівні документи, 

здійснюється 

підготовка до 

участі у 

міжнародних 

семінарах. 

Робота над 

докторською 

дисертацією. 

Документацій 

ний центр з 

вивчення 

історії 

порохової 

фабрики 

Лібенау 

Проводиться 

робота з 

дослідження та 

поширення 

інформації про 

примусову 

працю періоду 

нацизму та 

сталінського 

режимів. 

Республіка Мозирський Проведення Договір про Навчально-
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Білорусь державний 

педагогічний 

університет 

імені 

І. П. Шам’якін

а 

спільних 

досліджень і 

підготовка 

навчальних, 

методичних і 

наукових 

публікацій. 

співпрацю 

укладено в травні 

2019 р. 

Термін дії – 3 

роки. 

методична база 

для виконання 

курсових, 

дипломних та 

дисертаційних 

робіт. Спільні 

конференції і 

семінаріи. 

Стажування та 

інших видів 

підвищення 

кваліфікації 

професорсько-

викладацького 

складу. Залучення 

провідних фахівців 

до читання лекцій, 

консультацій та 

інших видів 

діяльності в 

рамках 

співробітництва. 

Республіка 

Польща 

Інститут 

археології 

Варшавського 

університету 

Організація 

спільних 

дослідницьких 

проектів в 

області 

археології 

 

Договір про 

співпрацю у 

процесі 

підписання. 

Термін дії – 5 

років. 

Спільні розкопоки 

і 

інтердисциплінарн

і дослідження на 

різних 

археологічних 

обєктах в Україні 

Спільні підводно-

археологічниі 

дослідження в 

Україні; 

Дослідження 

архівів і 

археологічних 

колекцій в Україні 

й в Польщі, 

повязаних з 

конкретними 

обєктами спільних 

досліджень; 

Використання 

новітніх технічних 

засобів під час 

проведення 

спільних 

досліджень; 

Обробка і 



КАФЕДРА ІСТОРІЇ 
 

Договори про співробітництво з науковими установами 
європейських країн  

 

публікація 

результатів 

спільних 

дослідницьких 

робіт; 

Організація і 

проведення 

спільних 

конференцій і 

симпозіумів; 

Організація 

виставок, що 

популяризували 

результати 

спільних 

досліджень в 

Україні й в 

Польщі. 

Науковий обмін 

співробітниками і 

взаємна 

організація 

стажувань 

співробітників 


