
Подання проектів на отримання грантів базової стуктури та ТВСП 

Університету «Україна» за 2018/2019 н.р. 

№ 

з/

п 

Назва проекту, дата 

подання 

Назва 

грантодавця 
Виконавці 

Сума на 

університет 

Яке прийнято 

рішення 

Інженерно-технологічний інститут 

1 

Розробка критеріїв 

можливості реалізації 

електроосадження 

титану, вольфраму та 

їх сплавів з 

низькотемпературних 

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 

напівпровідникових та 

металевих 

наноматеріалів різної 

структури з 

низькотемпературних 

іонних рідин. 

МОН України 

Університет 

«Україна», 

Університет Реймс 

Шампань-Арденни, 

Франція 

120000 грн. на 

2 роки 
На розгляді 

Інститут економіки та менеджменту 

1 

The COST Action 

Proposal OC-2015-1-

19331 Green Care: for 

Human Health, 

Economy and Education 

COST Actions 
Участник гранту – 

Дробязко С.І. 
  

2 

WPL_BS_Economics 

and management of 

educational systems and 

processes 

Pedagogical 

University of 

Кracow (Institute of 

Law, 

Administration and 

Economics) 

Участник гранту – 

Дробязко С.І. 
  

3 

Air Transport and 

Regional Development 

(ATARD), 2015-2019 

 

COST Actions 
Участник гранту – 

Дробязко С.І. 
  

4 

Harmonising 

standardisation 

strategies to increase 

efficiency and 

competitiveness of 

European life-science 

research (CHARME) 

(2016-2020) 

 

COST Actions 
Участник гранту – 

Дробязко С.І. 
  

Інститут права та суспільних відносин 



1 

Підтримка реформ 

децентралізації в 

Україні. 

16.11.2018 р. 

Німецьке 

товариство 

міжнародного 

співробітництва 

(GIZ) 

Сарана С.В., 

Коломієць П.В. 
9250 євро 

Знаходиться на 

розгляді 

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» 

1 

Проведення 

практичних майстер-

класів «Інклюзивна 

освіта: досвід та 

перспективи», 16 

травня 2019 року 

Представництво 

фонду Фрідріха 

Еберта в Україні 

Давиденко Г.В., 

Ілініч С.Ю., 

Омельченко О.В. 

14500 грн підтримано 

Кіровоградський інститут розвитку людини 

1 

Правовий порадник – 

інформаційно-правове 

електронне видання, 

травень 2019 року  

Головне 

територіальне 

управління 

юстиції в 

Кіровоградській 

області 

Кіровоградський 

інститут розвитку 

людини 

Створення та 

регулярне 

наповнення 

електронного 

інформаційно

-правового 

видання  

«Правовий 

порадник» 

(адреса 

pravoporadnyk

.gov.ua) з 

правопросвіти

цькою метою. 

Терміни 

створення 

видання – 

червень 2019 

року (вже 

створено), 

терміни 

наповнення 

електронного 

видання – 

постійно. 

 

Профінансовано, 

проект наразі 

знаходиться на 

стадії реалізації 

  



 

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 

1 

Участь у 

3-му спеціалізованому 

міжнародному 

Запорізькому 

екологічному форумі 

«Еко Форум - 2019» 
та у 

спеціалізованій 

екологічній виставці 

«Еко – 2019» 

Приватне 

підприємство 

«Золотий фазан»  

Сурядна Н.М., 

Лисенко В.І., 

Дубініна Ю.Ю. 

29-31 травня 

2019 року 

Розглянуті питання 

щодо  консолідації 

діяльності 

промисловців, 

підприємців, 

громадськості до 

вирішення питань 

стійкого розвитку, 

взаємовигідного 

співробітництва в 

галузі забезпечення 

сприятливого 

навколишнього 

природного 

середовища та 

раціонального 

використання 

природних ресурсів; 

залучення 

інвестицій в 

екологічні проекти 

Новокаховський гуманітарний інститут 

1 Кордон Європи, 2018р. 

Інститут 

економічних 

досліджень та 

політичних 

консультацій  в 

рамках проекту 

“Просування 

реформ в регіони” 

ГО «Агенція 

регіонального розвитку 

Таврійського 

об’єднання 

територіальних 

громад» 

2020 р. 

НГІ приймає участь 

на умовах 

волонтерства 

2 

Greenways «Соляна 

дорога» – регіональний 

туристично-

інвестиційний проект 

USAID DOBRE, 

ГО «Агенція 

регіонального 

розвитку 

Таврійського 

об'єднання 

територіальних 

громад» 

ГО «Агенція 

регіонального розвитку 

Таврійського 

об’єднання 

територіальних 

громад», об'єднані 

громади Херсонської 

області 

 

2024 р. 

НГІ приймає участь 

на умовах 

волонтерства 

Полтавський інститут економіки і права 

1. 

Соціальний проект “CooL 

– Cooperative Learning 

through Sports and 

Outdoor Activities” 

дата подання - cерпень 

2018 р., 

сума фінансування - 

20000 грн, 

Еразмус + 

European Sport 

YMCA 

Губарь Т.В., 

Рябокінь Н.О. 

5-11 вересня 

2018 р. 

Грант отримано, 

залучено до участі в 

семінарі на тему 

молодіжного спорту 

(Македонія) 

студентку інституту 

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» 

1 

Funkcjonowanie 

jednostek władzy 

państwowej oraz 

samorządu 

terytorialnego 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (25 лютого 

2019 року). 

Стипендіальна 

програма імені 

Лейна Кіркланда 

Мороз І.І. 

Стажування в 

одному із 

провідних 

польських 

ВУЗів 

(Варшава, 

Краків, 

Познань, 

Вроцлав, 

Альтернативний 

кандидат, екзамен з 

польської мови – 

липень 2019 року 



Люблін) 

Термін – з 

жовтня 

2019 р. –  

4 місяці. 

 


