
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА ЄС ЕРАЗМУС+: 

НАПРЯМ ЖАН МОНЕ 

 

Діяльність напряму Жан Моне спрямована на сприяння досконалості в 

галузі викладання, вивчення та досліджень європейської інтеграції у світі, а 
також підтримку діалогу академічного світу і розробників стратегій. Метою 

діяльності напряму Жан Моне – активізувати євроінтеграційний дискурс, 
сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати заклади вищої 

освіти до дослідження євроінтеграційних процесів та поширення ідей 
Об'єднаної Європи. 

 

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ? 

 Заклади вищої освіти, організації та асоціації, які залучені до 

євроінтеграційних процесів з України та усього світу.  
 Заклади вищої освіти з країн-членів програми, що мають бути 

підписантами Хартії Еразмус з вищої освіти.  

Українські заклади вищої освіти не є підписантами Хартії, але повинні бути 

офіційно зареєстровані і визнані державою.  

 

ЯКІ ЗАХОДИ ПІДТРИМУЮТЬСЯ? 

 

1. Викладання та дослідження: 

 Модулі Жана Моне – розроблення та викладання курсів, освітніх програм, 

присвячених євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин на рік, 
із подальшим включенням до навчальних планів освітніх програм. Модулі 

можуть зосередитись на одній конкретній дисципліні з європейських студій 
або бути міждисциплінарними. Тривалість проекту – 3 роки. Грант ЄС – 

30 000 євро. 

 Кафедри Жана Моне – викладацькі ставки обсягом не менше 90 годин на 
рік для викладачів, науковців, що спеціалізуються на європейських студіях, 

розроблення нових та оновлення існуючих курсів, наукові дослідження, 
керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики, а 

також проведення щонайменше одного додаткового заходу на рік. 
Тривалість проекту – 3 роки. Грант ЄС – 50 000 євро. 

 Центри досконалості Жана Моне – заснування та підтримка діяльності 
ресурсних центрів, утворених на базі університетів, із залученням 

асоціацій, мереж, фахових спільнот з метою заохочення їх до проведення 
міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції та 

розповсюдження результатів їх діяльності через медіа-ресурси та 
комунікативно-інформаційні заходи. Тривалість проекту – 3 роки. Грант ЄС 

– 100 000 євро. 



 

 

2. Дебати з академічним світом та обміни: 

 Мережі Жана Моне фінансують створення та розвиток консорціумів 

міжнаціональних дослідницьких колективів (закладів вищої освіти, центрів 
досконалості, кафедр, команд, окремих експертів тощо) у сфері досліджень 

Європейського Союзу та європейської інтеграції. Вони збирають 
інформацію, обмінюються досвідом, формують знання та сприяють процесу 

європейської інтеграції в усьому світі. Додатково цей напрям сприяє 
покращенню існуючих мереж, що підтримують конкретні заходи, зокрема 

залучення молодих дослідників у темах, пов’язаних з ЄС. Дані проекти 
базуються на проектних пропозиціях, орієнтованих на діяльність, яку 

неможливо здійснити успішно на національному рівні. Тривалість проекту – 
3 роки. Грант ЄС – 300 000 євро. 

 Проекти Жана Моне – активізація євроінтеграційного дискурсу через 
конференції, семінари, круглі столи, літні школи, опрацьовування новітніх 

підходів і методології дослідження, створення платформ для обміну 

знаннями з метою поширення кращих практик і досвіду; розроблення 
нового змісту. Тривалість проекту – 12 або 24 місяці. Грант ЄС – 60 000 

євро. 
 

3. Підтримка асоціацій – проекти цього напряму надають підтримку 
асоціаціям, які сприяють вивченню процесу європейської інтеграції. Такі 

асоціації повинні бути міждисциплінарними і відкритими для всіх зацікавлених 
викладачів та дослідників, що спеціалізуються на питаннях Європейського 

Союзу або європейської інтеграції у відповідній країні (регіоні). Вони повинні 
бути представниками академічного співтовариства з досліджень 

Європейського Союзу на регіональному, національному або 
наднаціональному рівнях. Тривалість проекту – 3 роки. Грант ЄС – 50 000 

євро. 

 

Конкурси проектів оголошуються щорічно з жовтня до лютого. Проектні 

заявки на конкурси необхідно заповнювати та подавати онлайн до 
Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 

(ЕАСЕА) у Брюсселі.  

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

 

ЗАПРОШУЄМО підписатись на новини на сайті Національного Еразмус+ офісу в 
Україні (Проект ЄС) www.erasmusplus.org.ua та у мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   

  

Детальніше: 
Представництво Європейського Союзу в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/   
Сайт Erasmus+ (Брюссель, Бельгія) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm    
Національний Еразмус+ офіс в Україні www.erasmusplus.org.ua   

Facebook  https://www.facebook.com/NEOinUkraine/   

Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme 
Guide) англ. мовою 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en 

Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme 
Guide) укр. мовою 

http://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/document
ation/ProgrammeGuide_UA_2018V2.pdf 
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