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Міжнародна освітня програма ЄС: ЕРАЗМУС+ 
ЖАН МОНЕ (JEAN MONNET PROGRAMME)

заснована у 1990

Жан Моне - французький підприємець  і 
державний діяч, економіст, засновник та 
президент Європейського об'єднання 
вугілля та сталі 

Основна ідея програми 

• прагнення до об'єднання Європи, 

• пропаганда переваг євроінтеграції, 

• підтримка і розвиток 
співробітництва,

• розповсюдження європейських 
студій в Європі та інших континентах.

Відбір - відділ 
Європейської Комісії (Брюсель) з 
питань освіти та культури щорічно за 
відповідними вимогами.



Жан Моне - цілі
Сприяння викладанню та 

дослідженню з європейської
інтеграції

Підтримка діяльності
закладів вищої освіти чи

асоціацій

Сприяння науково-експертним
дебатам та обміном між академічним

світом та політиками

‘Оснащення’ студентів, молодих
фахівців знаннями предметів

Європейського Союзу

Сприяння інноваціям, 
викладанню та дослідженню

Курс «Контроль безпечності 
харчових продуктів у ЄС»  для 

ОР Магістр

Літня школа «Гарантування
безпечності харчових продуктів: 

підходи у запровадженні та здійсненні
європейського контролю за безпечністю

харчових продуктів» (2-3 рік проекту)

• Аналіз небезпек

• Принципи НАСРР
• Аудит систем
• Органічне  виробництва
• Європейський досвід в Україні

Міждисциплінарний підхід



Що корисного для учасників, окремих
залучених осіб?

Підвищення 
працевлаштування, 

перспективи 
кар'єри

Збільшення знань
та участь у 
діяльності

Європейського
Союзу

Підвищення
можливостей для 

викладачів, 
підтримка молодих

науковців



Конкурс 2017 року

• Отримано 833 заявок з усього світу.

• Відібрано 138 проектів. 

• 12 проектів в рамках напряму Жан Моне.

• 10 українських вищих навчальних закладів та 
одна громадська організація отримують 
підтримку від Європейського Союзу



З чого почати?

• Інформаційні заходи про
програми і можливості

• Посібники ЄС щодо вимог 
програм 

Враховувати
• Пріоритети ЄС

• Пріоритети 
програми





www.greeneconomy.com.ua
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• Проект ЄС «Вдосконалення системи контролю 
безпечності харчових продуктів в Україні» 
(EuropeAid/133816/C/SER/UA).

• Розширені компетентності ветеринарної
освіти

• Акредитація ОПП у ЗВО , що не мають 
ветеринарного факультету

«Новий підхід до безпечності харчових продуктів у 
програмі підготовки лікарів ветеринарної медицини
українських ЗВО: проблеми та виклики»



Міжнародна конференція



Весняні школи 2019 і 2020



https://nubip.edu.ua/node/77302
https://nubip.edu.ua/node/76118
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Єдина платформа для подачі 
проектних заявок 


