
ЄВПРОПЕЙСЬКА 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

ІМЕНІ ЖАНА МОНЕ 

(Jean Monnet Programme) 



 Крайній термін подання заявок:  

 15 лютого 2013 року 
 

 Цей конкурс стане останнім для всіх програм, що 

входять у програму ЄС «Навчання впродовж 

життя» (Lifelong Learning Programme). 

 Загальна інформація щодо Правил участі в 

програмі «Навчання впродовж життя», 
стратегічних пріоритетів на 2013 рік, розміщена    

за адресою: 

 http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-

llp_en.htm 

Оголошено конкурс Програми Жана Моне  
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 Програма імені Жана Моне –  
 це освітня програма Європейського 

Союзу, започаткована у 1990 році. 
 

 Метою програми – є поглиблення 
знань та підвищення поінформованості 
суспільства всередині та поза межами ЄС 
щодо європейської інтеграції, через 
стимулювання викладацької та 
дослідницької діяльності, проведення 
дискусій, створення мереж тощо. 

  



 У рамках Програми Жана Моне 

ЄС виділяє кошти університетам на 

започаткування викладання дисциплін, 

пов'язаних з тематикою європейської 

інтеграції та розвитку наукової діяльності в 

зазначеній сфері.  

 Дисципліни загалом стосуються розбудови 

європейської спільноти, європейського 

права, європейської економіки, 

європейської політики, історії європейської 

інтеграції тощо. 

 



 Хто може брати участь у програмі? 
  

• вищі навчальні заклади;  

• студенти;  

• асоціації та об'єднання науковців і 
викладачів. 

 

 До участі запрошуються як представники країн-
членів ЄС, так і представники країн-партнерів на 
рівних умовах. 

 

 Нині ініціативи програми покривають понад 60 
країн світу. 



Напрями Програми імені Жана Моне 

• Європейські модулі Жана Моне: фінансується 
розроблення та викладання короткотермінових курсів з 
питань європейської інтеграції (обсягом не менше 40 
навчальних годин на рік). Курси можуть бути 
багатодисциплінарними.  

 Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 21,000 євро.  

• Професор/кафедра програми Жана Моне 
(Jean Monnet Chairs): створення спеціальних 
викладацьких посад/кафедр для викладачів, що 
спеціалізуються на питаннях європейської інтеграції 
(розробляють і викладають нові курси, керують науково-
дослідницькою роботою). Такі викладачі мають викладати 
дисципліни з європейської інтеграції принаймні 90 годин 
на один академічний рік. 

 Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 45,000 євро. 



Напрями Програми імені Жана Моне 
• Професор програми Жана Моне Ad Personam: 

гранти, які надаються:  

 1) визнаним професорам, які мають доведений досвід 
викладання та публікації (при цьому, досвід має бути, 
хоча б частково, отриманий в інших країнах) та/або 

 2) досвідченим професорам, які тривалий час працюють у 
сфері європейської інтеграції, які підтвердили свою 
репутацію науково-дослідними проектами, публікаціями. 

 Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 21,000 євро.  
 

• Європейські центри вдосконалення програми 
Жана Моне (Centers of Excellence): підтримка 
діяльності центрів, утворених на базі університетів, 
асоціацій, мереж; кожен такий Центр має працювати під 
керівництвом Професора програми Жана Моне. 

 Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 75,000 євро. 



Напрями Програми імені Жана Моне 

• Підтримка асоціацій професорів і вчених, які 

спеціалізуються на питаннях європейської 

інтеграції  

 Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 25,000 Євро  

• Підтримка інформаційної та дослідницької 

діяльності, пов’язаної з європейською інтеграцією 

 Максимальний обсяг гранту на 1 рік – 40,000 Євро. 

• Багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне: 
підтримка міжнаціональних дослідницьких колективів 

(мінімум три Професори програми Жана Моне з трьох 

різних країн) 

 Максимальний обсяг гранту на дворічний період – 

80,000 Євро. 



Як взяти участь у  

Програмі імені Жана Моне? 

• Щорічні конкурси оголошуються, зазвичай, у 
листопаді-лютому (15 лютого 2013 р.) 

• Заявки подаються вищими навчальними 
закладами безпосередньо до виконавчого 
агентства шляхом заповнення стандартної 
аплікаційної форми.  

• Аплікаційну форму заявки та всю необхідну 
документацію можна завантажити на 
Інтернет-сайті виконавчого агентства: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jea
n_monnet_en.php 
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П'ять проектів-переможців від України у 

конкурсі 2012 р. за Програмою Жана Моне 

За напрямом “Європейські модулі Жана Моне”: 
 

 1. Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана, модуль «Інноваційно-інвестиційний 
розвиток ЄС» (відповідальний Віктор Чужиков, бюджет 
фінансування 20 160,00 €). 
 

 2. Таврійський національний університет імені  

 В.І. Вернадського, модуль «Стратегія європейської 
інтеграції України в Східному Партнерстві» (відповідальна 
Ольга Ярощ, бюджет 21 000,00 €). 
 

 3. Херсонський інститут економіки та права, модуль 
«Економічна конвергенція України та ЄС» (відповідальна 
Валентина Покотилова, бюджет 20 412,00 €). 
 



 За напрямом “Професор/кафедра програми 

Жана Моне (Jean Monnet Chairs)”:  
 

 4. Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана, кафедра «Європейська модель 

регіонального розвитку» (відповідальний Віктор Чужиков, 

бюджет фінансування 39 600,00 €). 
 

 За напрямом “Підтримка інформаційної та 

дослідницької діяльності, пов’язаної з 

європейською інтеграцією”: 

 5. Чорноморський державний університет імені Петра 

Могили, підтримка інформаційної та дослідницької 

діяльності «Європейська інтеграція: впровадження 

європейський стандартів та принципів в Україні» 

(відповідальний Михайло Багмет, бюджет 29 965,00 €). 



 

 Детальний опис всіх напрямів 

програми Жана Моне, включаючи 

правила участі, критерії відбору та 

присудження фінансування 

розміщено за адресою: 

 http://ec.europa.eu/education/llp/actions

_en.htm 
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