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ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
• Поширення кращих практик в галузі викладання та 

досліджень 
• Підвищення рівня і обсяг знань про європейські 

процеси 
• Розвиток і зміцнення діалогу академічної спільноти і 

суспільства в цілому 
• Сприяння впровадженню інновацій в т. ч. в області 

міждисциплінарних досліджень, відкритих освітніх 
ресурсів, мережевої взаємодії 

• Залучення молодих вчених до викладання та 
досліджень з європейської тематики 
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Типи проектів Jean Monnet 
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• Викладання та дослідження 
– Jean Monnet Modules (Модулі) 
– Jean Monnet Chairs (Кафедри)  
– Jean Monnet Centres of Excellence (Центри 

досконалості) 
• Дискусії в академічній спільноті 

– Jean Monnet Networks (Мережі) 
– Jean Monnet Projects (Дослідження) 

• Підтримка асоціацій 
– Jean Monnet Support to Associations 
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Jean Monnet Modules (Модули) 
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Реалізація короткострокових програм навчання, мінімально  
– 40 годин на рік. 
Орієнтовна тематика: 
• Загальний чи вводний курс за тематикою ЄС 
• Спеціалізовані курси по процесам, що відбуваються в ЄС. 
Заявник: будь яке ЗВО з будь якої країни світу. 
Тривалість: 3 роки 
Фінансування: 75% – програма Jean Monnet , максимум - 30 

000 євро, а 25% – со-фінансування 
Заняття можуть проводити декілька викладачів. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-
monnet/jean-monnet-modules_en 
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 Jean Monnet Module 
 “Social Cohesion in Education and Governance: 

European Studies“  
SCEGES, 2017-2020 

Модуль Жана Моне  
«Соціальна згуртованість в освіті та 

врядуванні: Європейські Студії» 
НПУ ім. М.П. Драгоманова  
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Попередня заявка 
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European Practices of Social Cohesion in 
Education, Management and Governance: 

Application in Ukraine  /SCEMG 
Недоліки: 

1. Вплив та поширеність (розповсюдження) 
2. Більша відповідність цілям та напрямам 

програми Жана Моне. 
3. Дизайн проекту.  
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Попередні заявки 
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EUROPEAN POLICIES STUDIES OF SOCIAL 
INNOVATIONS IN EDUCATION  /EPSSIE  
SOCIAL INNOVATIONS IN EDUCATION: 

EUROPEAN EXPERIENCE FOR UKRAINE/SIED 
Недоліки: 

1. Більша відповідність цілям та напрямам 
програми Жана Моне. 

2. Дизайн проекту.  
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SCAES – Кафедра Жана Монне 
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SCAES – Social and Cultural Aspects of EU Studies  
Соціальні і Культурні Аспекти Європейських Студій  

 

 

 

 
 

 

 

Професор Кафедри Жана Моне – професор кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова, д. філос. н., доцент Марья Нестерова 

 Цей проєкт є міждисциплінарним, до 

викладання та заходів  залучені внутрішні 

європейські експерти, а також фахівці  з 

Національного університету біоресурсів та 

природокористування та Київського 

національного університету культури і мистецтв. 

Проєкт тривалістю 24 місяці, загальний бюджет 

проєкту складає  66 528,00 €, очікуване 

фінансування від ЄС - 49 896,25 €.. 

 



SCAES – Кафедра Жана Монне 
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SCAES – Social and Cultural Aspects of EU Studies 
Соціальні і Культурні Аспекти Європейських Студій  

Кафедра передбачає викладання курсів з соціокультурних 

аспектів Європейських Студій для бакалаврів НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, факультету менеджменту освіти та науки та 

магістрів НУБІП та КНУКіМ, зокрема, «Європейські 

практики соціокультурного проєктування», «Міжкультурний 

діалог: Європейський досвід», «Культурна політика ЄС», 

«Молодіжна політика ЄС»,  тощо.  

Проведення двох конференцій, студентських активностей, 

вебінарів – додатковий бонус при проданні заявки.   



EVDISD – Проєкт  Жана Монне 
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EVDISD – EU Values of 
Diversity and Inclusion 

for Sustainable 
Development 

 
 Проєкт тривалістю 12 місяців, загальний бюджет проєкту складає 62 591,00 €, 

очікуване фінансування від ЄС - 46 943,25 €.  

Координатор проєкту – професор кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова, д філос. н., доцент Марья Нестерова 



EVDISD – Проєкт  Жана Монне 
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Цей проєкт передбачає навчальні візити та низку заходів із 
поширення європейських цінностей в системі вищої освіти 
та в громадянському суспільстві:   
конференцію та літню  школу, які включають проведення 
тренінгів та воркшопів від європейських експертів проєкту з 
університету Генуї (Італія) та Університету Жиліна 
(Словаччина).  
Також до проєкту долучені фахівці з євроінтеграції та 
інклюзії з інших українських університетів – Національного 
університету біоресурсів та природокористування, 
Сумського національного аграрного університету, Інституту 
вищої освіти НАПН України,  Мелітопольського державного 
педагогічного університету та інших.  



Критерії оцінювання заявки 
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Актуальність та відповідність цілям програми  
(Максимум 25 балів)  
Проектна команда (Максимум 25 балів) 
Якість дизайну та впровадження проекту 
(Максимум 25 балів) 
Вплив та поширювання (Максимум 25 балів) 
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Міра, в якій пропозиція: 
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• Подана на користь викладача з 
першокласним профілем у конкретній галузі 
європейських студій;  

• Сприяє розвитку і запровадженню нових 
напрямів навчання, досліджень або дебатів; 

• Включає використання новітніх методологій, 
інструментів і технологій;  

•  Сприяє та збільшує візуалізацію 
європейських студій  
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Відповідність проектної пропозиції 
пріоритетам цільових груп 
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• Навчальні заклади, засновані у країнах, що не 
охоплені дією Жан Моне; 

• Заклади або науковці, які ще не отримували 
фінансування Жан Моне;  

• Конкретні предмети в навчальних програмах, які 
лише опосередковано пов’язані з ЄС та обмежено 
висвітлюють євроінтеграційну тематику, але 
зазнають все більшого впливу євроінтеграційних 
факторів 



Важливо! 
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• Заявникам необхідно мати «заділ» з обраної  

тематики (публікації, курси та ін.)  

• Для підготовки заявки на JM (крім Мереж) не 

потрібно створювати консорціум. Університет подає 

заявку самостійно! Але міждисциплінарність та 

співпраця вітається! 

• 1 університет може подавати декілька заявок на 

різні типи  діяльності JM (Модуль, Кафедра, Центр 

Досконалості, Проект, Мережа, Підтримка 

Асоціацій) 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding/jean-monnet-activities-2019_en 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en


Як подати заявку 
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1. Прочитати оголошення про конкурс та інформацію для 
конкурсантів.  

2. Проконсультуватись з НЕО, подивитись на сайті НЕО базу 
проектів.  

3.  Обрати тип та тематику проекту. 
4.  Створити  EU Login.  
5.  Зарегиструватись на порталі участників  (Participant Portal) та 

отримати ідентифікаційний код  (PIC). Можливо він вже є!!! 
6. Заповнити  та завантажити електронну  заявку. 
7.  Заповнити та завантажити на портал учасника наступні 

форми:   legal entity form and financial identification form . 
8.  Відправити заявку до! вказаного строка. 
9.   Отримати листа-підтвердження щодо прийняття заявки. 

 

https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=EULogin_LR-4015343-JhzO7P9pUWme8iWkWTpHuzUW2UtqLIWVA7UQrazI57h8FKODwIekT0pJK6QtrlGe4xtgAKPkQtl7HUBWZfBzzc8-PHslUMVSXYCPx8CZhR85oq-bCbfzUPbCnyI3JW7zXemUpmIMeFnmN2KMluXSrfVmJkW
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm


Створюємо мережу освітян! 
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Дякую за увагу! 
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Марья Нестерова  

д. філос. н.,  професор кафедри 

менеджменту та інноваційних технологій 

соціокультурної діяльності НПУ ім. М.П. 

Драгоманова; 

Професор Кафедри  Жана Монне SCAES 

Координатор Проєкту Жана Монне EVDISD  

 

marja@nesterova.com.ua  

 


