
Подання проектів на отримання грантів базової стуктури та ТВСП 

Університету «Україна» за 2019/2020 н.р. 

№ 

з/п 

Назва проекту, 

програми та дата 

подання 

Грантодавець 

або джерело 

фінансування 

Виконавці  

Передбачувані 

результати, 

термін 

реалізації 

проекту 

Яке прийнято 

рішення 

Координатор 

або учасники 

від 

університету 

1 2 3 4 5 6 7 

Інженерно-технологічний інститут 

1 

Педагогічні та 

соціальні засади 

формування 

екологічної 

компетентності 

майбутніх 

інженерів 

хімічних 

спеціальностей 

у процесі 

вивчення 

фахових 

дисциплін. 

МОН 

України 

Університ

ет 

«Україна»,  

Віденськи

й 

університе

т, Австрія 

Термін 

реалізацій 

проєкту буде 

відомий після 

прийняття 

рішення про 

фінансування 

На розгляді 

Малишев 

В.В., Габ А.І.., 

Шахнін Д.Б., 

Лукашенко 

Т.Ф. 

2 

Розробка 

критеріїв 

реалізації 

електроосаджен

ня 

наноматеріалів 

різної 

провідності та 

структури з 

низькотемперат

урних іонних 

рідин. 

МОН 

України 

Університ

ет 

«Україна», 

Університ

ет Реймс 

Шампань-

Арденни, 

Франція 

Термін 

реалізацій 

проєкту буде 

відомий після 

прийняття 

рішення про 

фінансування 

На розгляді 

Малишев 

В.В., Габ А.І.., 

Шахнін Д.Б., 

Лукашенко 

Т.Ф., Брускова 

Д.-М.Я. 

3 

Гончарна 

майстерня - 

інклюзивний 

культурний 

продукт для 

реабілітації осіб 

з інвалідністю та 

збереження 

культурної 

спадщини 

Український 

культурний 

фонд 

 

Термін 

реалізацій 

проєкту буде 

відомий після 

прийняття 

рішення про 

фінансування 

Пройшов 1-й 

відбірковий 

етап 

Малишев 

В.В., Габ А.І.., 

Шахнін Д.Б., 

Лукашенко 

Т.Ф., 

Лукашенко 

А.А., 

Горік О.О. 

Саніна А.А., 

Шарапата 

В.А. 

Інститут філології та масових комунікацій 



1 

"Поширення 

ефективних 

практик 

інклюзивної 

освіти в ЗВО" - 

2020. 

Воркшопи, 

конференції. 

- Український 

католицький 

університет 18. 

02.2020 -

  проведено 

воркшоп за 

участі 30 

представників 

ЗВО регіону.. 

- 

Миколаївський 

міжрегіональни

й інститут 

розвитку людин

и . осінь 

- Вінницький 

соціально-

економічний 

інститут - 

осінь 

- Хмельницький 

інститут соціа

льних 

технологій  - 

осінь 

- Міжнародна 

наукова 

конференція М. 

Київ, УУ, 

листопад 2020 

 

 

Представниц

тво Фонду 

ім. 

Фрідріха ЕБ

ЕРТА  в 

Україні 

Коротєєва 

А.В., Барна 

Н.В., 

Веденєєва 

А.В. 

Результати - 

проведення 

заходів, Річна 

програма 

співпраці (2020) 

Ухвалено в 

грудні 2019 

Коротєєва 

А.В. - 

координатор. 



2 

Проект ПМГ 

ПРООН ГЕФ 

«Розширення 

можливостей 

людей з 

особливими 

потребами 

через 

застосування 

сучасних 

інструментів 

соціальної 

інклюзії та 

жіночого 

лідерства на 

засадах 

збалансованого 

розвитку в 

Україні» 

(виконання 

досліджень в 

галузі 

інклюзивно-

реабілітаційног

о туризму) 

Програми 

малих 

грантів 

ПРООН-ГЕФ 

Кафедра 

туризму, 

документни

х та 

міжкультур

них 

комунікацій

(виконавці: 

Коротєєва 

А.В., Барна 

Н.В.. 

Результати - 

проведення 

заходів, Річна 

програма 

співпраці (2020) 

Грудень 

2019, 

Виконано: 

квітень 

2020 

Барна Н.В. - 

координатор. 

Кіровоградський інститут розвитку людини 

 

«Спортивна 

мрія»,  програма 

Міської ради м. 

Кропивницький,  

дата подання – 

липень 2020 

року 

проєкт, 

реалізація 

якого 

відбуватимет

ься за 

рахунок 

коштів 

громадського 

бюджету 

(бюджету 

участі) у 

місті 

Кропивницьк

ому на 

2021рік 

Кіровоград

ський 

інститут 

розвитку 

людини 

спортивний 

волейбольно- 

баскетбольний 

майданчик під 

відкритим 

небом з 

вуличними 

спортивними 

тренажерами. 

Проєкт 

готується на 

подання до 

розгляду 

Пупишева В.Я 

Карпатський інститут підприємництва 



1. 

Проєкт під 

егідою Фонду 

розвитку ЗМІ 

Посольства 

США в Україні 

«Сприяння 

етнічній 

толерантнос 

ті в Закарпатті 

шляхом запуску 

мультимедійної 

платформи» / 

«Promoting 

Ethnic Tolerance 

in Zakarpattia 

through the 

Launch of the 

Multi-Media 

Platform»; 

березень, 2020 р. 

Фонд 

розвитку ЗМІ 

Посольства 

США в 

Україні 

Шинкар 

І.П., 

студенти 

Карпатськ

ого 

інституту 

підприємн

ицтва 

Університ

ету 

«Україна» 

Грант  Шинкар І.П. 

2. 

Соціальна 

програма 

Scholarship; 

квітень, 2020 р. 

Scholarship 

Студенти 

спеціально

сті 

«Соціаль 

на робота» 

Грант  Шинкар І.П. 

3. 

Проект 

StudyUP.club 

(аналог 

Scholarship); 

люти1, 2020 р. 

StudyUp Club 

Студенти 

спеціаль 

ності 

«Менеджм

ент», 

«Правозна

вство» 

Грант  
Волощук 

Н.Ю. 

Новокаховський гуманітарний інститут 

1. 

«Молодіжний 

розвиток» 

Корпусу миру 

США 

Корпус 

миру США 

Новока

ховський 

гуманітар

ний 

інститут 

Робота 

волонтера зі 

студентами 

та 

викладачами 

інституту 

30.01.2020 

перенесення 

терміну 

розгляду 

заявок на 

жовтень-

грудень2020 

КУ 

«Інклюзивно-

ресурсний 

центр» Ново 

каховської 

міської ради, 

Новокаховськ

а ЗОШ №2, 

ТОВ 

Науково-

виробничий 

центр 

Академії 

інженерних 

наук 



2. 

Соціальна 

програма 

Scholarship 

Scholarship 

(СЦ «Киев 

Ремонт», 

NSDgroup) 

 
 

Студенти 

Новокаховс

ького 

гуманітарн

ого 

інституту 

 

Виділення 

коштів 

(стипендія) на 

оплату 

навчання 

студентів 

- 

Студенти 

Новокаховськог

о 

гуманітарного 

інституту 

(Костецька К.І., 

Кириченко 

М.В) 

Полтавький інститут економіки і права 

1. 

Щорічна 

стипендиальна 

«Від 

студентського 

самоврядування 

– до 

самоврядування 

громад» 

Полтавська 

обласна 

рада 

Житнік С. 

(студентка 4 

курсу 

спеціальнос

ті 

«Соціальна 

робота») 

1 листопада 

2019 року 

Участь, 

подяка 

Доцент 

кафедри 

соціальної 

роботи 

Бацман О. С. 

2. 

Щорічна 

стипендиальна 

«Від 

студентського 

самоврядування 

– до 

самоврядування 

громад» 

Полтавська 

обласна 

рада 

Волошина К. 

(студентка 4 

курсу 

спеціальнос

ті «Право» 

1 листопада 

2019 року 

Участь, 

подяка 

Доцент 

кафедри 

правознавстаБ

асенко Р. О. 

Вінницький соціально-економічний інститут 

11 

Інклюзивна 

освіта для 

соціальної 

трансформації, 

доступності та 

відповідальності 

Program 

Stypendialn

y im. 

Lane’a 

Kirklanda 

ЛєсніченкоН.П 

Міжнародже

нне 

стажування 

та реалізація 

проекту в 

Україні, 

сертифікат 

В2 з 

польської 

мови 

відхилено 

 

 

 

ЛєсніченкоН.

П. 

 


