
 

Міжнародні зв’язки 

Спільна творча міжнародна діяльність  

Одеської національної музичної академії ім.А.В.Нежданової 

 

Спільна творча міжнародна діяльність у межах двосторонніх контактів 

проводилась з наступними ВНЗ і організаціями: 

                            

Країна 

ВНЗ, 

Організація 

Головний напрямок 

співробітництва 

Фінляндія Консерваторія м.Оулу Угода про побратимські відносини за всіма 

напрямками діяльності 

Італія Консерваторія м.Генуя Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

ФРН Вища школа музики 

м.Фрайбург 

Угода про побратимські відносини за всіма 

напрямками діяльності 

Фінляндія Консерваторія м.Куопіо Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

ФРН Вища школа музики 

м.Троссінген 

Обмін професорами та студентами 

Молдова Академія музики, театру 

і танцю 

Угода про побратимські відносини за всіма 

напрямками діяльності 

СРЮ Музична академія 

м.Загреб 

Обмін професорами та студентами 

Іспанія Консерваторія м.Сеговія Обмін професорами та студентами 

Росія Московська державна 

консерваторія 

ім.П.І.Чайковського 

Обмін та стажування викладачів 

Росія С.-Петербузька 

консерваторія 

ім.М.А.Римського-

Корсакова 

Обмін та стажування викладачів 

КНР Консерваторія м.Ухань Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

Іспанія Консерваторія 

м.Валенсія 

Обмін професорами та студентами 

КНР Консерваторія 

м.Тяньцзинь 

Угода про побратимські відносини за всіма 

напрямками діяльності 

Англія Вища школа музики та 

драми Гілдхолл 

(Лондон) 

Обмін професорами та студентами 

ФРН Вища школа музики 

м.Мюнхен 

Реалізація спільного проекту виконання 

хорової музики 

Італія Національний 

симфонічний оркестр 

радіо і телебачення (РАІ) 

Спільна концертна програма з хором 

академії 



ФРН Університет м.Кьольн Обмін музикознавцями 

ФРН Вища школа музики 

м.Ессен 

Обмін професорами  

ФРН Вища школа музики 

м.Берлін 

Обмін професорами та виконавцями 

Італія Молодіжний 

симфонічний оркестр 

”Musika Europa” 

Участь студентів академії у роботі і 

концертах оркестру 

КНР Музично-художній 

інститут м.Чанчунь 

Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

Бельгія Королівська 

консерваторія 

м.Брюссель 

Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

Польща Варшавська музична 

академія ім.Ф.Шопена 

Обмін професорами та виконавцями 

ФРН Вища школа музики 

м.Кьольн  

(філія у м.Аахен) 

Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

ФРН Вища школа музики 

м.Кьольн 

Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

Польща Гданська музична 

академія ім.С.Монюшко 

Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

Росія Російська академія 

музики ім.Гнесіних 

Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

Румунія Інститут мистецтв 

«Г.Енеску» м.Ясси 

Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

ФРН  Вища школа музики 

м.Любек 

Меморандум про взаєморозуміння. Обмін, 

стажування та навчання студентів та 

викладачів 

Білорусія Білоруська державна 

академія музики 

Угода про творчі відносини за всіма 

напрямками діяльності 

ФРН Європеська хорова 

академія м.Гьорліц 

Угода про творчі відносини , участь 

студентів академії у творчих проектах. 

Вірменія Єреванська державна 

консерваторія імені 

Комітаса 

Єреванська державна консерваторія імені 

Комітаса 

Польща Польська Асоціація 

Викладачів Співу 

Меморандум про академічну співпрацю 

Литва Клайпедський 

університет 

Договір про творчу співпрацю 

 

Сербія, 

Боснія та 

Герцегови

на 

Університет Східне 

Сараєво, Академія 

музики 

Угода про співдружність 



КНР Міжнародний 

мистецький центр «Один 

пояс, один шлях» 

м.Ченду, ТОВ 

«Культурна комунікація 

Ченду Сянду» 

Угода  про співпрацю в сфері 

гуманітарного обміну та стимуляції 

розвитку міжнародного музичного 

мистецтва і культурної комунікації 

 

 


