
Подання проектів на отримання грантів базової стуктури та ТВСП 

Університету «Україна» за 2017/2018 н.р. 
№ 

з/п 

Назва проекту, 

дата подання 

Назва 

грантодавця 
Виконавці 

Сума на 

університет 

Яке прийнято 

рішення 

Інститут права та суспільних відносин 

 

Підтримка реформ 

децентралізації в 

Україні. 

16.11.2017 р. 

Німецьке 

товариство 

міжнародного 

співробітництв

а (GIZ) 

Сарана С.В., 

Коломієць П.В. 
9250 євро 

Знаходиться на 

розгляді 

Інженерно-технологічний інститут 

1 

Розробка критеріїв 

можливості 

реалізації 

електроосадження 

титану, вольфраму 

та їх сплавів з 

низькотемператур-

них йонних рідин. 

МОН України 

Університет 

«Україна», 

Центральний 

інститут 

електрохімічних 

досліджень, м. 

Карайкуді, Індія 

180000 грн. на 

2 роки 
На розгляді 

2 

Педагогічні та 

соціальні засади 

формування 

екологічної 

компетентності 

майбутніх 

інженерів хімічних 

спеціальностей у 

процесі вивчення 

фахових 

дисциплін. 

МОН України 

Університет 

«Україна»,  

Віденський 

університет, 

Австрія 
120000 грн. на 

2 роки 
На розгляді 

3 

Розробка критеріїв 

реалізації 

електроосадження 

напівпровіднико-

вих та металевих 

наноматеріалів 

різної структури з 

низькотемператур-

них іонних рідин. 

МОН України 

Університет 

«Україна», 

Університет 

Реймс 

Шампань-

Арденни, 

Франція 

120000 грн. на 

2 роки 
На розгляді 

Білоцерківський інститут економіки та управління Університету «Україна» 

1. 

«Створення 

інформаційно-

аналітичного 

центру» 

Британська Рада 

в Україні 
Романченко І.Г.  

Заявку не 

прийнято 



2. 

Організація 

соціологічного 

дослідження та 

видання друкованих 

матеріалів щодо 

соціального 

становлення молоді з 

інвалідністю 

10 квітня 2017 р. 

Відділ у справах 

сім’ї 

та молоді 

Білоцерківської 

міської ради 

Всеукраїнська 

молодіжна 

громадська 

організація 

«Гаудеамус», 

викладачі 

Білоцерківського 

інституту 

економіки та 

управління 

Університету 

«Україна» 

Передбачало

ся 25000 

тисяч 

гривнів 

Виділено 12 тис. 

гривень на друк 

посібника. 

Опублікований 

посібник-

практикум 

«Соціальне 

становлення 

молоді з 

інвалідністю». 

БілаЦерква, 2018 

р. – 180 с. 

3. 

Соціальна інтеграція 

осіб з інвалідністю в 

контексті освітньої 

діяльності вищого 

навчального закладу 

11 травня 2018 р. 

Управління з 

питань молоді та 

спорту 

Білоцерківської 

міської ради 

Романченко 

Інна Григорівна 

Передбачало

ся 22500 

тисяч 

гривень 

Очікуване 

фінансування в 

розмірі 4000 

тисячі гривень на 

друк рекламної 

продукції 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

1 

«Покращення рівня 

навиків спілкування 

суддів  у роботі з 

людьми з 

інвалідністю» 

Червень 2017 

USAID 

Регіональний 

громадський фонд 

«Право і 

демократія», 

Національна школа 

суддів України 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

- 

нематеріаль

ні вигоди 

Позитивне 

2 

«Розробка та 

впровадження 

навчальної програми 

для працівників 

нової поліції щодо 

покращення рівня 

спілкування та 

роботи із особами з 

інвалідністю» 

Червень 2017 

USAID 

Вінницька міська 

організація 

«Паросток», 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

- 

нематеріаль

ні вигоди 

Позитивне 

3 

Програма розвитку 

лідерського 

потенціалу 

університетів 

України, 

Грудень 2017 

British council 
Університет 

«Україна» 

нематеріаль

ні вигоди, 

6000 фунтів 

стерлінгів 

Позитивне 

4 

«Істар – інклюзивна 

освіта для соціальної 

трансформації, 

доступності та 

відповідальності» 

Small Public 

Diplomacy Grant 

Program – 

Education and 

Culture 

U.S. Embassy in 

Ukraine 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна», 

ГО «Соціальна 

перспектива» 

12470 дол. Відмовлено 



5 

«Медіаграмотність і 

запобігання он-лайн 

злочинності для 

студентів з 

інвалідністю та 

тимчасово 

переміщених осіб» 

Small Public 

Diplomacy Grant 

Program – 

Education and 

Culture 

U.S. Embassy in 

Ukraine 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

Вінницька міська 

організація 

«Паросток», 

24195 дол. Відмовлено 

6 

«Розвиток 

соціального капіталу 

у м. Вінниці», січень 

2018 

GIS 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» ГО 

«Соціальна 

перспектива», 

Вінницьке 

представництво 

Українського 

товариства глухих 

та Вінницьке 

обласне 

представництво 

Українського 

товариства сліпих. 

35800 грн. 
Очікується 

відповідь 

7 

«Від соціального 

капіталу до 

належного (доброго 

врядування)» 

Січень 2018 

GIS 

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

35800 
Очікується 

відповідь 

8 

Проведення 

майстер-класів 

«Інклюзивна освіта: 

досвід та 

перспективи», 

листопад 2017 року 

Представництво 

фонду Фрідріха 

Еберта в Україні 

Давиденко Г.В., 

Ілініч С.Ю., 

Омельченко О.В. 

12 500 грн підтримано 

9 

Проведення 

практичного 

тренінгу «Інклюзія у 

сучасному 

навчальному закладі: 

практичні аспекти 

впровадження», 

квітень 2018 року 

Представництво 

фонду Фрідріха 

Еберта в Україні 

Давиденко Г.В., 

Ілініч С.Ю., 

Омельченко О.В. 

13 500 підтримано 

10 

IVLP Women to 

Lead, США, 3-24 

лютого 2018 р. 

USAID Давиденко Г.В. 
стипендіаль

на програма 
Заявку підтримано 

11 

«Місцеві політичні 

лідери – підтримка 

жінок у політиці», 

дата подання: 

28.01.2016, 

реалізація програми 

– упродовж всього 

2016 р. та 2017 р. 

Уряд Швеції Давиденко Г.В. 

стипендіаль

на програма; 

безкоштовне 

навчання, 

обмін 

досвідом 

Заявку підтримано 

12 

Смарт Університет 

(«smart learning»); 

Австрійський 

Університет, 

Об`єднані Арабські 

Емірати 

 Давиденко Г.В. 
стипендіаль

на програма 
Заявку підтримано 



13 Корея  

Вінницький 

інститут 

Університету 

«Україна» 

  

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 

 

«Школа масажу для 

дітей з вадами зору» 

16.10.2017 р. 

Британська рада 
Андрійчук Ю. М., 

Чижик В. В. 
50 тис. грн. відхилено 

Новокаховський гуманітарний інститут 

1. 
Вибір шляху в 

майбутнє 2017рік 

Британська Рада 

в Україні 

Відділи освіти 

Новокаховської, 

Каховської та 

Бериславської 

міських рад 

5 тис.грн  

2 

Розвиток МСП 

таврійського 

субрегіону через 

підтримку 

молодіжного 

підприємництва» 

2017р. 

5 тис.грн 

Агенція 

регіонального 

розвитку 

Таврійського 

об’єднання 

територіальних 

громад 

4 тис.грн 

НГІ приймає 

участь на умовах 

волонтерства 

3 
Кордон Європи, 

2018р. 

Інститут 

економічних 

досліджень та 

політичних 

консультацій  в 

рамках проекту 

“Просування 

реформ в 

регіони” 

Агенція 

регіонального 

розвитку 

Таврійського 

об’єднання 

територіальних 

громад 

- 

НГІ приймає 

участь на умовах 

волонтерства 

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» 

1 

17.10.2017 р. проект 

соціальної дії 

культурної 

соціалізації осіб з 

інвалідністю 

„Філософія серця без 

бар’єрів” 

Британська рада 

Центр соціальної 

інклюзії ХІСТ 

Університету 

„Україна” у 

партнерстві з 

Громадською 

організацією 

„Психологічне 

благополуччя 

особистості” 

 відмовлено 

2 

Дослідницька тема: 

«Тенденції розвитку 

національної ідеї у 

польській та 

українській 

публіцистиці на 

межі ХХ-ХХІ 

століть: 

компоративний 

аналіз» 

Стипендія та 

Науковий грант 

імені Кшиштофа 

Скубішевського, 

міністра 

закордонних 

справ Республіки 

Польща (1989–

1993), першого 

міністра 

закордонних 

справ після 

відтворення 

Незалежності, під 

почесним 

патронатом 

Броварська 

О.А. 

Загальна 

сума 

стипендиії в 

розмірі 28 

940 PLN 

(польских 

злотих) у рік 

на одну 

особу 

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


міністра 

закордонних 

справ РП. 

 


