
Подання проектів на отримання грантів базової стуктури та ТВСП Університету 

«Україна» за 2016/2017 н.р. 

№ п/п 
Назва проекту, дата 

подання 

Назва 

грантодавця 
Виконавці 

Сума на 

університет 

Яке прийнято 

рішення 

 

Інститут філології та масової комунікації 

Кафедра української мови, літератури та східних мов 

1. 

Атестація 

державних 

службовців 

За кошти 

осіб, що 

атестуються 

Коломієць О.В. 

Луценко Л.І. 

300 грн із 

кожної особи, 

що атестується 

Щомісячно 

2.  

Курси для 

державних 

службовців 

«Діловодство та 

українське ділове 

мовлення» 

КМДА 
Коломієць О.В. 

Цілина М.М. 
 

Щоквартально до 

2020 року 

Інститут економіки і менеджменту 

Кафедр обліку і загальноекономічних дисциплін 

1 

Fulbright Fakulty 

Development 

Program 

Fulbright 

USA 
 

Залежно від 

тривалості 

програми  (від 

6-ти до 9-ти 

місяців)  

до 2 000 $ 

Заявка подана 

2 
Fulbright Scholar 

Program 

Fulbright 

USA 
 

Залежно від 

тривалості 

програми  (від 

3-ти до 6-ти 

місяців)  

до 1500 $ 

Заявка подана 

Інститут права та суспільних відносин 

1 

Підтримка реформ 

децентралізації в 

Україні. 

16.11.2016р. 

Німецьке 

товариство 

міжнародног

о 

співробітниц

тва (GIZ) 

Сарана С.В., 

Коломієць П.В. 
9250 євро 

Знаходиться на 

розгляді 

Інженерно-технологічний інститут 

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій 
1 Електроосадження 

наноструктурованих 

порошків та 

покриттів нікелю, 

кобальту, їх 

інтерметалідів з 

водних і 

розплавлених 

середовищ: 

схожість, 

відмінність, 

застосування 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України  

(з Білоруссю) 

Викладачі та 

студенти 

кафедри 

40000 На розгляді 



2 Використання 

сучасних досягнень 

електрохімії для 

виробництва 

паливних елементів, 

повітряно-металевих 

батарей та 

наносенсорів 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України (з 

Туреччиною) 

Викладачі та 

студенти 

кафедри 

40000 На розгляді 

3 Теоретичні основи 

та практична 

реалізація 

отримання 

нанокомпозитних 

феромагнітніх 

порошків для 

біомедичних 

застосувань 

Міністерство 

освіти і 

науки 

України 

(з Литвою) 

Викладачі та 

студенти 

кафедри 

40000 На розгляді 

Вінницький інститут 
1. «Місцеві політичні лідери – 

підтримка жінок у 

політиці», дата подання: 

28.01.2016, реалізація 

програми – упродовж 

всього 2016 р. та першої 

половини 2017 р. 

Уряд Швеції Шведський 

міжнародний центр 

місцевої демократії 

Безкоштовне 

навчання та обмін 

досвідом 

Проект підтримано 

2. «Інформаційна безпека та 

цифрова грамотність»; 

07.08.2016 р. 

USAID Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна»; ГО 

«Соціальна 

перспектива» 

8115 $ Рішення негативне 

3. «Підготовка сервісних груп 

допомоги та супроводу 

людей з функціональними 

обмеженнями «Ми – 

поруч», 

Мета програми: сприяти  

- забезпеченню доступу 

людей з інвалідністю до 

нових індивідуальних,  

якісних сервісних послуг 

супроводу та допомоги; 

підвищувати 

- поінформованість 

студентської молоді щодо 

потреб та можливостей 

людей з інвалідністю, 

розвитку духу 

толерантності, 

волонтерства та 

доброчинності 

Програма триватиме з 

1липня – 30 грудня 2016 

року 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та  

комунікацій з 

громадськістю 

Вінницької ОДА 

Вінницька обласна 

громадська 

організація 

«Асоціація захисту 

та допомоги 

інвалідам «Відкриті 

серця», 

Комунальний 

заклад «Вінницький 

обласний центр 

соціально-

психологічної 

реабілітації дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

«Обрій», 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет імені 

М. Пирогова 

Вінницький 

державний 

Участь не 

передбачає 

співфінансування, у 

рамках проекту 

студенти інституту 

стануть учасниками 

низки тренінгів та 

братимуть активну 

участь у організації 

програми як 

волонтери 

Проект підтримано 



педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

4. Українська жестова мова 

для працівників прозорих 

офісів 

Програма передбачає 3-

місячні курси української 

жестової мови для 

працівників прозорих 

офісів держадміністрацій м. 

Вінниці; Дата подання – 

лютий 2016 р. як ініціатива 

міського депутата, 

директора інституту 

Давиденко Г. В. 

Термін реалізації: 16.06 – 

30.09.2016 р. 

Департамент 

соціальної та 

молодіжної 

політики 

Вінницької  

ОДА 

ГО «Гармонія» 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

23040 грн Проект підтримано 

5. Магістерська програма з 

інклюзивної освіти у США, 

навчання у Сіракузькому 

університеті; 01.12.2016 

Open society 

foundation 

Ілініч С.Ю. стипендіальна 

програма 

Заявку відхилено 

6. Школа молодіжної 

активності ТОСОКО 

(22.10.2016); програма 

включає три етапи 

навчання: 

І етап 26-30.11.2016 

Вінниця;  

ІІ етап 10-14.12.2016 

Полтава; 

ІІІ етап 24-28.2016 Івано-

Франківськ 

 

European Youth 

Foundation of the 

Counsil of 

Europe 

Оленич В.П. Безкоштовне 

навчання для 1 

викладача 

Проект підтримано 

7. «Euro-Atlantic Youth 

Security Forum» 

(01.11.2016) 

 

Посольство 

Литовської 

республіки в 

Україні; НАТО 

Ликова Л. Безкоштовне 

навчання пройшли 

7 студентів 

Проект підтримано 

8. «Сприяння відбудові та 

сталому розв’язанню 

проблем ВПО та 

постраждалого від 

конфлікту населення в 

Україні», 19.06.2017 

European Union 

МОМ 

ГО «ВЕТАН», 

ГО «Соціальна 

перспектива», 

Вінницький 

інституту 

Університету 

«Україна», 

ГО «Спільна 

справа», ГО «Даун-

синдром», 

ГО «Автомайдан 

Вінничини» 

35000 грн Проект підтримано 

9. «Реабілітаційний центр 

для переселенців, 

учасників АТО та осіб з 

інвалідністю» у рамках 

програми «Підтримка 

ініціатив переселенців», 

грудень 2016 року 

ГО «КримSОS» 

Агенція ООН у 

справах 

біженців 

Піскунова Ю.Л., 

Омельченко О.В., 

Ольшанська М. 

25000 грн Проект підтримано 

10. «Інклюзивний стріт-арт», 

1.04.2017 року 

Британська Рада ГО «Соціальна 

перспектива» 

ГО «Народний 

майдан 

15000 Проект підтримано 

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE?source=feed_text&story_id=251462825271037


Вінниччини» 

11. Побудова соціального 

простору для осіб з 

порушенням слуху в 

екстреній медицині, 28 

травня 2017 року 

Британська 

Рада, Вінницька 

міська Рада 

Ляшкова Н.О., 

Кожухівська Г.Б., 

Якобчук Л.М., 

Осійська В.В., 

Ольшанська М. 

28000 грн Заявка у розгляді 

12. Безбар’єрність у 

взаємодії в екстреній 

медицині 

Британська Рада Ляшкова Н.О., 

Кожухівська Г.Б., 

Якобчук Л.М., 

Осійська В.В.,  

Ольшанська М. 

11400 грн Рішення негативне 

13. Участь у конференції 

«Досвід США з надання 

соціальних сервісів для 

сімей, які виховують 

дітей з інвалідністю»  

(13 та 14 червня 2017 

року) 

Відділ преси, 

освіти та 

культури 

Посольства 

США в Україні 

та Департамент 

соціальної 

політики КМДА 

Якобчук Л.М. 

Ляшкова Н.О. 

Безкоштовна 

участь у 

конференції для 2 

викладачів 

Проект підтримано 

14. Участь у дискусії «Як 

людині з інвалідністю 

створити успішний 

малий бізнес?»  

(25 травня 2017 року) 

ГС 

«Національна 

організація 

роздрібної 

торгівлі» 

(НОРТ) 

Осійська В.В. Безкоштовне 

навчання для 1 

викладача 

Проект підтримано 

15. Stanford Ukrainian 

Emerging Leaders 

Program 

Center on 

Democracy, 

Development, 

and the Rule of 

Law 

Давиденко Г.В. стипендіальна 

програма 

Заявку відхилено 

16. IVLP Women to Lead USAID Давиденко Г.В. стипендіальна 

програма 

Заявку підтримано 

17. BEARR Trust Small 

Grants Scheme 2017 

«Activation of personal 

reliability resource 

potential through dance-

movement training»  

BEARR Trust ГО «Соціальна 

перспектива», 

Вінницький 

інституту 

Університету 

«Україна» 

5885 фунтів 

стерлінгів 

Рішення негативне 

18. Участь у реалізації 

проекту «Кроки до 

професійного 

виживання»,  

березень 2017 року 

Вінницька 

обласна 

адміністрація 

Вінницької міської 

організації 

соціального 

розвитку та 

становлення 

окремих 

малозахищених 

категорій молоді 

«Паросток»; 

Вінницький 

інституту 

Університету 

«Україна» 

Викладачі та 

студенти інституту 

пройшли 

безкоштовні 

тренінги з 

емоційного 

вигорання 

Проект підтримано 

19. Участь у реалізації 

проекту «Право на 

любов», лютий 2017 року 

Департамент 

інформаційно-

комунікаційної 

політики 

Вінницької ОДА 

Асоціація захисту 

та допомоги 

інвалідам «Відкриті 

серця»; Вінницький 

обласний центр 

соціально-

психологічної 

реабілітаціі дітей та 

молоді з 

функціональними 

обмеженнями 

Студенти з 

інвалідністю 

Вінницького 

інституту отримали 

можливість 

безкоштовного 

навчання та участі у 

тренінгах 

Проект підтримано 



«Обрій»; 

Вінницький 

інституту 

Університету 

«Україна» 

20. Проект «Світ без 

насилля!»,  

вересень 2016 року 

Громадської 

організації 

«КРИМ СОС» 

та Агентства 

ООН у справах 

біженців 

(UNHCR) 

ГО «Паросток»; 

ГО «Соціальна 

перспектива»; 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

Спільна реалізація 

проекту 

Проект підтримано 

Житомирський  економіко-гуманітарний інститут 

1. 

«Тренінги, 

розширення 

економічних 

можливостей, 

допоміжні технології 

та послуги медичної/ 

фізичної 

реабілітації» 

Соціальна та 

медико-

фізична 

реабілітація 

людей з 

інвалідністю 

Національна 

Асамблея 

інвалідів 

України  

Житомирський 

геріатричний 

пансіонат 

Житомирської 

обласної ради в 

с.Іванівка, 

Житомирського 

району 

Житомирський 

економіко-

гуманітарний 

інститут ВНЗ 

Університет 

«Україна» 

 

Грантовий проект 

повернено 

доопрацювання на 

наступний рік 

Кіровоградського інституту розвитку людини 
 Еразмус +КА1 

НАВЧАЛЬНА 

(АКАДЕМІЧНА) 

МОБІЛЬНІСТЬ  

 15.11.2016 

(ведеться робота по 

розробці проекту) 

 

 Черненко О.В., 

Бондар Г.Г.,  

Соменко О.Л. 

 

Короткостроков

ий професійний 

обмін 

студентами та 

викладачами між 

університетами-

партнерами за 

проектом з 

кредитної 

мобільності 

терміном від 5 

днів до 2 місяців 

в рамках 

програми 

Еразмус + 

Стипендія для 

студентів – 750-

850 євро на 

місяць; 

Добові для 

викладачів та 

працівників – 

100-160 євро на 

день 

 

 

 Програма малих грантів 

ГЕФ в Україні 

 (у проекті ведеться 

 Бабич О.В., 

Мовчан С.В. 

350 000 гривень  



дослідження проблеми 

деградації земельних 

ресурсів 

Кіровоградщини) 

 Проект «Плануєш стати 

політиком?»  

фонд Ганса 

Зейделя 

(Німеччина) 

Опря В. 3 500 гривень Отримано грантові 

кошти 

Луцький  інститут 

1. 

Діагностика та 

корекція фізичного 

стану у різних 

контингентів дітей і 

підлітків у 

навчальних 

закладах, 2016 

 

програма 

«Горизонт 

2020» 

Чижик В. В., 

кандидат 

біологічних 

наук, 

професор, 

професор 

кафедри 

фізичної 

реабілітації 

Луцького 

інституту 

розвитку 

людини 

університету 

«Україна»; 

Гордійчук В. І. 

кандидат наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту, 

Луцький 

інститут 

розвитку 

людини 

університету 

«Україна»; 

Андрійчук Ю. М. 

кандидат наук з 

фізичного 

виховання і 

спорту, 

Луцький 

інститут 

розвитку 

людини 

університету 

«Україна». 

30000 грн. відхилено 

Мелітопольський інститут 

1 
Бюджет міських 

ініціатив 

Мелітопольс

ька міська 

рада 

Запорізької 

області 

доц. Сурядна Н.М. 47 тис. грн.. 

1. Розробити 

проектні рішення та 

практичні 

рекомендації 

Новокаховський гуманітарний інститут 



1 
«Водопади Херсонщини» 

 

Британська 

Рада в Україні 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут, ГО 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Таврійського 

об’єднання 

територіальних 

громад»,  

районна рада 

Бериславського 

району 

15 тис.грн. 

 

Виділено, отримувач ГО 

«Агенція регіонального 

розвитку Таврійського 

об’єднання 

територіальних громад» 

2 

«Вибір шляху в 

майбутнє» 

Британська 

Рада в Україні 

Новокаховський 

гуманітарний 

інститут, Відділи 

освіти 

Новокаховської, 

Каховської та 

Бериславської 

міських рад 

Вартість гранту – 

5 тис.грн. 

 

відмовлено 

Полтавський інститут економіки і права 
1. Інтерв’ю «Чи 

володієте Ви 

іноземними 

мовами?», 

3 квітня 2017 року 

Управління 

у справах 

сім’ї, молоді 

та спорту 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

Назаренко 

Аліна 

Володимирівна 

3750 грн. Відмовлено 

2. Відкритий 

молодіжний конкурс 

«Єднаємось у 

творчості», 

3 квітня 2017 року 

Управління 

у справах 

сім’ї, молоді 

та спорту 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

Бурдельова 

Ольга 

Василівна 

9225 грн. Прийнято рішення 

про часткове 

фінансування в сумі 

3000 грн. 

3. Тренінг 

«Підвищення 

активності громади 

щодо місць 

несвободи 

Полтавської 

області», 3 квітня 

2017 року 

Управління 

у справах 

сім’ї, молоді 

та спорту 

виконавчого 

комітету 

Полтавської 

міської ради 

Беза Сергій 

Євгенійович 

2250 грн. Прийнято рішення 

про фінансування в 

повному обсязі 

Хмельницький інститут соціальних технологій 
1.  Проект „Пам’ятати 

заради майбутнього” 

4 листопада 2016 р. 

Інститут 

Політичної 

Освіти у 

партнерстві з 

Представницт

вом Фонду 

Конрада 

Аденауера в 

Україні 

Студенти: 

1. Боднарчук 

Вікторія, 4 курс, 

напрям підготовки 

„Правознавство”; 

2. Щиборовська 

Вікторія, 4 курс, 

напрям підготовки 

„Правознавство”; 

– Відмовлено 

http://novakahovka.com.ua/index.php?t=2&g=56&id=305&lng=ua
http://novakahovka.com.ua/index.php?t=2&g=56&id=305&lng=ua
http://novakahovka.com.ua/index.php?t=2&g=56&id=305&lng=ua
http://novakahovka.com.ua/index.php?t=2&g=56&id=305&lng=ua
http://novakahovka.com.ua/index.php?t=2&g=56&id=305&lng=ua
http://novakahovka.com.ua/index.php?t=2&g=56&id=305&lng=ua


3. Новосад 

Вадим, 3 курс 

напрям підготовки 

„Здоров’я 

людини”. 

2.  Проект “Використання 

світового експертного 

досвіду та проведення 

публічних 

консультацій в процесі 

внесення змін до 

Конституції України” 

2 жовтня 2016 р. 

Міжнародний 

центр 

перспективни

х досліджень 

(МЦПД) за 

підтримки 

Міжнародног

о фонду 

«Відродженн

я» 

к.юрид.н., доцент 

кафедри 

правознавства 

Мозолюк-Боднар 

Л. М. 

– Відмовлено 

3.  Конкурс на визначення 

автора для розробки 

навчально-методичних 

матеріалів курсу 

дистанційного 

навчання «Якісна 

комунікація для 

органів місцевого 

самоврядування: як 

приймати обґрунтовані 

рішення та доносити їх 

до жителів громад» 

12 жовтня 2016 р. 

Всеукраїнськ

а асоціація 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня «Асоціація 

міст України» 

в рамках 

проекту 

USAID 

«Розробка 

курсу на 

зміцнення 

місцевого 

самоврядуван

ня в Україні» 

к. психол. н., 

доцент, доцент 

кафедри 

психології  

Волинець Н. В. 

 

к.соц.н., доцент 

кафедри 

соціальної роботи  

Ковтун О. С. 

150 тис грн. Відмовлено 

4.  Регіональний проект 

„Молодь – майбутнє 

України” 

10 листопада 2016 р. 

Фінансується 

Народним 

депутатом 

України 

Герегою 

Олександром 

Володимиров

ичем та 

громадською 

організацією 

«За конкретні 

справи» 

Студент: 

Ладижець Богдан, 4 

курс, напрям 

підготовки 

„Фінанси і 

кредит” 

15 тис грн Відмовлено 

5.  17-та сесія EU Study 

Days (Єврошколи) 

28 грудня 2016 р. 

Представницт

во 

Європейськог

о Союзу в 

Україні. 

Студенти: 

1. Гречанюк 

Артур, 4 курс, 

напрям 

підготовки 

„Правознавство”; 

2. Терешко Яна, 4 

курс , напрям 

підготовки 

„Фінанси і 

кредит” 

– Відмовлено 

6.  Конкурс есе серед 

студентів та молоді 

„Конституційна 

DRI Ukraine 

(Офіс зі 

сприяння 

Студентка: 

Шумовецька 

Катерина, 4 курс, 

– Відмовлено 



реформа: виклики та 

реалії” 

29 грудня 2016 р. 

демократії) напрям 

підготовки 

„Правознавство” 

7.  Конкурс креативних 

есе для на тему 

«Україна в асоціації з 

ЄС: права та 

обов’язки» 

1 лютого 2017 р.  

ГО 

«Молодіжна 

Ініціатива 

Міст» 

Студенти: 

1. Терешко Яна, 4 

курс, напрям 

підготовки 

„Фінанси і 

кредит”; 

2. Шумовецька 

Катерина, 4 курс, 

напрям 

підготовки 

„Правознавство” 

– Проект загальмовано,  

ІІ тур загальмовано 

фінансовим комітетом 

донорської організації 

Німеччини 

8.  Конкурс сприяння 

розвитку сталих 

моделей соціальної 

адаптації учасників 

АТО 

17 лютого 2017 р. 

Міжнародний 

валютний 

фонд 

1) Хмельницький 

обласний 

благодійний 

фонд «Добробут 

Поділля XXI 

століття» 

Громадська 

організація 

«Психологічне 

благополуччя 

особистості» 

Проект 

створення 

Центру 

комплексної 

реабілітації 

„Повертаємося 

до життя” 

 

2) Хмельницький 

обласний 

благодійний 

фонд «Добробут 

Поділля XXI 

століття» 

Хмельницький 

обласний 

благодійний 

фонд 

«Паритет» 

Проект 

реабілітаційного 

центру для воїнів 

АТО „Нарешті 

вдома” 

100 тис. дол Відмовлено 

9.  Проект 

«Психологічні зерна 

миру: реабілітація 

після травми 

та громадянський 

активізм в Україні» 

20 лютого 2017 р. 

Міжнародна 

миротворча 

організація 

«International 

Alert» 

Хмельницький 

обласний 

благодійний 

фонд «Добробут 

Поділля XXI 

століття» 

Громадська 

150 тис. євр. Відмовлено 



організація 

«Психологічне 

благополуччя 

особистості» 

проект 

«Психологічна 

допомога 

дружинам і 

матерям 

учасників АТО» 

10.  Комплексна навчальна 

програма „Академія 

громадянина” 

22 березня 2017 р. 

Міжнародний 

республікансь

кий інститут 

в Україні 

(МРІ) 

Студенти: 

1. Шевчук 

Вікторія, 

студентка 3 

курсу напряму 

підготовки 

„Здоров’я 

людини” – 

пройшла; 

2. Красуцька 

Світлана, 

студентка 4 

курсу напряму 

підготовки 

„Здоров’я 

людини” – 

пройшла; 

3. Гречанюк 

Артур, студент 4 

курсу напряму 

підготовки 

„Правознавство 

– не пройшов; 

4. Максимлюк 

Олександр, 

студент 4 курсу 

напряму 

підготовки – не 

пройшов 

– 2 заявки пройшли, 

студенти беруть участь 

у навчанні протягом 

2017 року. 

11.  Навчальний проект 

„Геноцид євреїв 

Європи: історичні 

перспективи та 

підходи до вивчення” 

(Київ – Берлін, 

травень-листопад  

2017 р.) 

13 квітня 2017 р. 

Український 

центр 

вивчення 

історії 

Голокосту 

спільно з 

Музеєм та 

Меморіалом 

„Будинок 

Ванзеейської 

конференції” 

Студенти: 

1. Письменна 

Ольга, студентка 

4 курсу напряму 

підготовки 

„Правознавство” 

2. ТерешкоЯна, 

студентка 4 

курсу напряму 

підготовки 

„Фінанси і 

кредит” 

3. Викладач 

кафедри фінанси 

і кредит  Бондар 

В.С. 

– 1 заявка пройшла на 

участь протягом 2017 

року. 

12.  Конкурс на участь у Дипломатичн Студентка: – Подана до розгляду 



літній школі „Безпека 

в небезпеці” 

16 травня 2017 р. 

а Академія 

України при 

МЗС України 

та 

Представницт

во Фонду 

ім. Фрідріха 

Еберта в 

Україні 

Гришаєва 

Анастасія, 

студентка 2 

курсу напряму 

підготовки 

„Правознавство”  

13.  Тренінг „Політичні 

кампанії: досвід 

Нідерландів” 

15 травня 2017 р. 

ГО "СД 

Платформа" 

Скримська Анна, 

магістрантка 1 

курсу 

спеціальності 

„Психологія” 

– Заявка пройшла 

14.  Школа громадського 

впливу «Секрети 

успіху громадської 

організації» 

19 травня 2017 р 

Школа 

громадського 

впливу(Одеса

) 

Максимлюк 

В.М, студент 4 

курсу напряму 

підготовки 

„Фінанси і 

кредит” 

Бондар В.С. 

викладач 

кафедри 

фінансів і 

кредиту 

– Відмовлено 

 


