
Програма Жана Моне (Еразмус+)



Про програму

Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета 

якої полягає у підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства  ЄС та поза 

його межами з питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, 

дослідницької діяльності з європейської інтеграції. 



Завдання програми Жана Моне

 Поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості

суспільства через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання

дисциплін з європейської інтеграції та проведення досліджень

 Активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і

проблем, осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її

минулого та пошук майбутнього шляхом організації науково-практичних

конференцій, публічних дискусій і дебатів

 Підтримка навчальних та науково–дослідних закладів, асоціацій, мереж, що

спеціалізуються на європейських студіях



Види програми Жана Моне 

Модулі Кафедри

Центри 

вдосконаленняПроекти



Модулі Жана Моне

Тема Короткотермінові курси з питань європейської інтеграції, у тому числі 

питання відносин ЄС з іншими країнами світу;

фінансується розробка та викладання курсів, спеціально розроблених 

для студентів, університетська навчальна програма яких не включає 

європейських студій; та вчителів загальноосвітніх шкіл, які відчувають 

брак знань про ЄС, його устрій, систему управління.

Кількість годин 40 годин на один академічний рік

Кількість років 3 роки

Сума гранту 21,000 євро (максимальна сума гранту)



Кафедри Жана Моне

Тема Створення спеціальних викладацьких посад/кафедр для

викладачів, що спеціалізуються на питаннях європейської

інтеграції (розробляють і викладають нові курси, керують

науково-дослідницькою роботою).

Кількість годин 90 годин на один академічний рік

Кількість років 3 роки

Сума гранту 45,000 євро (максимальна сума гранту)



Центри вдосконалення

Тема Підтримка діяльності центрів, створених на базі університетів, 

асоціацій, мереж; заохочення до об’єднання людських та 

інформаційних ресурсів задля проведення 

міждисциплінарних досліджень з питань європейської 

інтеграції та розповсюдження їх результатів через різні медіа-

ресурси та комунікативно-інформаційні заходи. 

Кількість років 3 роки

Сума гранту 75,000 євро (максимальна сума гранту)



Проекти Жана Моне

Тема Посилення співпраці та створення платформ з обміну знань щодо

найактуальніших питань ЄС та європейської інтеграції за участю

ВНЗ, науково-дослідних інститутів, урядових та європейських

структур, дослідників, експертів, громадських активістів; сприяння

обміну знаннями й накопиченим досвідом з метою

взаємозбагачення та поширення кращих практик; розроблення

академічного змісту для окремих цільових груп

Кількість років 3 роки

Сума гранту 60, 000 євро (максимальна сума гранту)



Алгоритм участі у програмі Жана Моне

Ідея проекту

Вивчення 

аплікаційних 

документів

Написання 

проекту (спільно 

з НДЛ ІВО)

Консультація з 

НДЛ ІВО

Подача заявки 

(спільно з НДЛ 

ІВО)



Приклади успішних тем

 “Можливості та проблеми торгівлі з ЄС для України” (Сумський державний 

університет);

 “Аграрна політика ЄС” (Житомирський національний аграрний університет);

 “Історія об'єднаної Європи: ідеї, проекти, інтеграція” (Харківський національний 

університет імені Каразіна);

 "Україна-ЄС: міжкультурні порівняння в освітніх дослідженнях“ (Інститут педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України);



Приклади успішних тем

 "Інструменти, політика і практика в галузі охорони навколишнього середовища в 

Європейському Союзі“ (Національний університет харчових технологій);

 “Проектний менеджмент ЄС” (Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки);

 "Економіка в європейській інтеграції: внутрішні та зовнішні загрози“ (Львівський 

університет імені Івана Франка);

 "Фінансовий сектор ЄС як фактор сталого розвитку: Європейська інтеграція, політика 

реформ та перспективна мережева економіка “ (Академія праці, соціальних 

відносин і туризму);



Приклади успішних тем

 “Політика ЄС у сфері права та захисту навколишнього середовища” (Національний 

університет біоресурсів і природокористування України);

 “Поглиблене розуміння викладання і наукових досліджень в рамках європейської 

інтеграції” (Українська асоціація професорів і дослідників європейської інтеграції);

 "Комплексний підхід ЄС до зовнішніх конфліктів і управління в кризових ситуаціях” 

(Український інститут кризового менеджменту та вирішення конфліктних ситуацій).



Розроблення проектної заявки

1. Ознайомитися з умовами участі у програмі Еразмус+ Жан Моне 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html

2. Проаналізувати аплікаційні документи, необхідні для подачі заявки (див. 

додатки до презентації: 1) Опис проекту (Description of the project) 2) 

Кошторис (Budget table) 3) Декларація доброчесності (Declaration on

honour)).

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone.html


Розроблення проектної заявки

3. Обговорити із керівництвом Університету можливість участі у програмі 

Еразмус+, зокрема у заходах Жана Моне.

4. Зібрати потенційних виконавців та учасників проекту Жана Моне, провести 

“брейнстормінг” щодо концепції проекту; обрати робочу групу, розподілити 

обов'язки з підготовки проектної заявки, скласти графік роботи.

5. Заповнені документи відправляються до Європейської Комісії (спільно з НДЛ 

ІВО).



Критерії оцінювання проектних

пропозицій

 Актуальність, значущість (відповідає потребам ВНЗ, конкурсним пріоритетам, 

застосовує/ розробляє новітні методики, привертає увагу до нової тематики) 

– 25 %

 Дизайн і якість проектної пропозиції (чітка, зрозуміла програма заходів, 

реалістичність їх виконання, відповідність цілей проекту його заходам, 

ресурсам) – 25%

 Якість проектної команди (публікації, досвід) – 25%

 Можливий вплив та поширення результатів (вплив на організаційному, 

місцевому, регіональному, національному, міжнародному рівнях, доречність 

запланованих заходів тощо) – 25%


