
Мережа Центрів європейської інформації України  http://ukrcei.org 
  

 1 

 
 
 
 
 

 

Програми ЄС у сфері, науки, освіти, культури та роботи з молоддю  
 
 
Європейський освітній портал 
 
Європейський освітній портал - це інформаційно-аналітичний веб-ресурс, присвячений 
інтеграції України до європейського освітнього простору. Веб-сайт містить практичну 
інформацію для студентів, що бажають навчатися в Європі; науковців, що прагнуть стажуватися 
в країнах ЄС; керівників освітніх інституцій, що поступово долучаються до Болонської системи 
чи прагнуть отримати фінансову підтримку своїх освітіх ініціатив; урядовців та громадських 
активістів, дотичних до питань освітньої сфери. 
Веб-сайт містить практичну інформацію для:  

• студентів, що бажають навчатися в Європі;  
• науковців, що прагнуть стажуватися в країнах ЄС;  

• керівників освітніх інституцій, що поступово долучаються до Болонської системи чи 
прагнуть отримати фінансову підтримку своїх освітіх ініціатив;  

• урядовців та громадських активістів, дотичних до питань освітньої сфери.  
 
Лінк: http://www.eu-edu.org/ua/index.html 
http://euosvita.blogspot.com/ - блог "Європейського освітнього порталу" 
 
 
*********** 
UNISTUDY - міжнародні освітні програми та навчання за кордоном 
 
UNISTUDY – інформаційний ресурс про навчання за кордоном та міжнародні молодіжні 
програми.  
нформація в UNISTUDY направлена на підвищення академічної мобільності українських 
студентів на арені міжнародної освіти та науки. Тут можна знайти найсвіжіші анонси про 
міжнародні молодіжні тренінги, семінари, студентські конференції, оголошення про стипендії на 
навчання в магістратурі або аспірантурі, запрошення на літні школи, відгуки українських 
студентів про їхній досвід та іншу корисну інформацію про навчання за кордоном. 
 
Лінк: http://unistudy.org.ua 
Архів розсилки знаходиться за адресою http://groups.google.com/group/unistudy  
Для підписки слід надіслати повідомлення на адресу unistudy-subscribe@googlegroups.com та 
перейти за посиланням, що надійде у відповідь.  
 
 
*********** 
Сайт "Навчайтесь у Європі" 
 
Яку країну я повинен обрати? До якого з університетів вступити? Що потрібно врахувати, перед 
тим як вирушити? Що робити після прибуття? Це лише декілька питань, які, можливо, Ви собі 
ставите. Сайт "Навчайтесь у Європі" пропонує Вам свою допомогу. Він містить щоденну 
інформаціє щодо можливостей вступу до вищих навчальних закладів та особливостей 
проживання в 32-х країнах Європи. 
 
Лінк: http://www.study-in-europe.org/ 
 
*********** 
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Європейський молодіжний портал 
 
Європейський молодіжний портал було створено за ініціативою Європейської Комісії, щоб 
забезпечити молодь швидким та легким доступом до інформації, яка стосується молоді ЄС і, 
таким чином, надихати їх на активну участь та діяльність у громадському житті. Портал містить 
посилання на сайти волонтерських, освітніх програм, про роботу та подорожування ЄС.  
 
Лінк: http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=en 
 
 
*********** 
Портал Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури  
 
Лінк: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm  
 
*********** 
 
Українсько-Польсько- Німецький Форум Три.нет 
 
Українсько-Польсько-Німецький Форум Tri.net - це Інтернет-портал німецькою, польською, 
українською та англійською мовами. Створений для усіх, хто:  
- цікавиться українсько-польсько-німецькими стосунками;  
- прагне регулярно отримувати інформацію з цієї теми;  
- прагне знайти партнерів для сумісної роботи в цій сфері та проінформувати якнайбільше коло 
людей про власні проекти та програми.  
Українсько-Польсько-Німецький Форум має також на меті створити базу даних організацій, які 
активно дієть в сфері українсько-польсько-німецьких стосунків, а також список електронних 
адрес (e-mail), дякуючи котрому, особи зацікавлені цією темою, будуть мати можливість доступу 
до актуальної інформації. 
 
Лінк: http://www.tri.net.pl 
 
 
*********** 
 
Інформаційо-консультативний центр «Міжнародна Освіта-Академія»  
 
Інформаційо-консультативний центр «Міжнародна Освіта-Академія» є одним із найпотужніших 
українських ресурсів, що подають інформацію про можливості навчання та стажування 
закордоном, зокрема у європейських країнах.  Він є спільним проектом громадської організації 
ІКЦ «Міжнародна освіта» і відділу міжнародного співробітництва Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» (НаУКМА).  
 
Лінк: http://www.dfc.ukma.kiev.ua/index.php?page=2 
 
 
*********** 
Портал "Європейський простір" 
 
Про можливості навчання у Європі ви також можете дізнатися на сторінці "Стипендії" сайту 
"Європейський простір" - головного порталу проєвропейського громадянського суспільства в 
Україні.  
 
Лінк: http://www.eu.prostir.ua/grants/index.html 
 
 
*********** 
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База даних англомовних курсів у європейських країнах 
 
База даних усіх програм європейських університетів, що викладаються англійською мовою. 
Портал містить можливості легкого пошуку за дисциплінами. Зокрема, тут можна знайти 
інформацію про наявність чи відсутність стипендіальних можливостей, що пропонуються 
студентові.   
 
Лінк: http://www.study-info.eu/ 
  
 
*********** 
Європейський портал магістерських програм 
 
Портал містить інформацію про всі магістерські програми, що викладаються в європейських 
університетах. Портал також містить простий механізм пошуку за країною та дисципліною.  
 
Лінк: http://www.mastersportal.eu/ 
 
*********** 
 
Teraz Wrocław - Тепер Вроцлав 
 
«Teraz Wrocław» - це некомерційний проект, започаткований у 2006 році з ініціативи мерії та 
вищих навчальних закладів міста Вроцлава (Республіка Польща). Основне завдання акції - 
запросити молодь зі Східної Європи на навчання до вроцлавських вищих шкіл, інформувати про 
умови вступу та навчання у них. Інформаційний офіс проекту функціонує на базі Економічного 
університету у Вроцлаві.  
Якім чином проводиться набір на навчання? Які документи, куди і до коли потрібно надіслати? 
Як вирішити формальні справи з питань перебування у Польщі? Як і де влаштуватись на 
роботу, щоб можна було одночасно навчатись і працювати? Тощо. На ці та інші питання ви 
знайдете відповідь саме в бюро проекту.  
Центри європейської інформації України (http://ukrcei.org) є інформаційними партнерами 
проекту «Teraz Wrocław» 
 
Лінк: http://www.study-in-wroclaw.pl  
 
*********** 
 
Німецька служба академічних обмінів DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) 
 
DAAD— найбільше німецьке об'єднання з підтримки міжнародних академічних обмінів. 
Займається обміном наукових працівників та студентів. 
Німецька служба академічних обмінів (DAAD) є посередницькою організацією зовнішньої 
культурної політики, освітньої та наукової політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої 
школи. Головне управління DAAD знаходиться у Бонні. 
 
Стипендії та програми DAAD: 
1. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців 
2. Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD 
3. Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців 
4. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ 
5. Стипендії DAAD/OSI 
6. Стипендії для написання дипломних робіт для студентів-германістів 
7. Стипендії для митців: навчання та робоче перебування викладачів ВНЗ 
8. ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі економіки 
9. Програма Європейського університету Віадріна 
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10.Міжнародна програма для журналістів 
11. Семестрові стипендії для студентів-германістів 
12. Літні курси у німецьких ВНЗ для іноземних студентів (після першого курсу) 
13. Групові поїздки для студентів до Німеччини "Studienreisen" 
14. Групові поїздки для студентів до Німеччини "Studienpraktika" 
  
Лінк: http://www.daad.org.ua/ - Інформаційний центр DAAD  у Києві 
 
************ 
Національний Темпус-офіс в Україні 
 
Національні Темпус-офіси - це контактно-інформаційні пункти, розташовані в кожній країні-
партнері програми Темпус. Вони інформують громадськість про програму Темпус, допомагають 
потенційним заявникам та учасникам програми, надають консультації та інформують 
Європейську Комісію про виконання програми.  
Програма Темпус - (Транс’європейська програма мобільності для навчання в університетах) – 
це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета – сприяти модернізації системи 
вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими 
навчальними закладами ЄС та країн-партнерів. Україна приєдналася до програми Темпус у 
1993 році.  На той період, програма Темпус мала спрямованість на удосконалення управління 
закладами освіти, оновлення або розробку нових навчальних програм та підвищення 
кваліфікації викладачів. 
 
Лінк: http://www.tempus.org.ua 
 
*********** 
Еразмус Мундус 
 
Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародного 
співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських 
університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на всіх континентах. Намагаючись 
перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – на осередки знань і 
центри інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню 
між людьми, активізацію міжкультурного діалогу. 
Програма Еразмус Мундус була започаткована Європейським Союзом в 2004 році для країн, які 
не входять до ЄС. Студенти старших курсів і науковці з різних країн, включаючи Україну, мають 
змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових 
досліджень у країнах ЄС. 
Програма Еразмус Мундус названа на честь видатного голландського вченого 15-го століття, 
гуманіста і теолога Еразма Роттердамського (1465-1536 рр.), який багато мандрував Європою, 
навчався та працював у різних університетах і майже 500 років тому зрозумів переваги 
мобільності та міжнародного співробітництва в освіті та навчанні. Латинське слово «mundus» 
означає «світ» і відображає глобальну та міжкультурну орієнтацію програми. 
 
Сучасний другий етап програми Еразмус Мундус II розрахований на 2009-2013 рр. Загальний 
бюджет програми становить 493,69 мільйонів євро для Компонента 1 і 3 та близько 430 
мільйонів євро для Компонента 2. Протягом 2009-2013 рр. ЄС збільшуватиме підтримку 
найбільш талановитих студентів і викладачів з країн за межами ЄС, надаючи їм гранти для 
участі в спільних програмах в Європі. Також ЄС розширить масштаб програми до рівня 
підготовки докторів і збільшить фінансову підтримку європейських студентів. 
 
Другий етап програми Еразмус Мундус має три компоненти (напрями): 
Компонент 1: Спільні курси і програми Еразмус Мундус (І А. Магістерські курси та  І В. 
Докторські курси) 
- спільні, розроблені за участі консорціуму університетів магістерські (1а) та докторські (1b) 
курси та програми, 
- стипендії для тих студентів, які обирають ці програми 
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- стипендії для підготовки та викладання спільних програм і проведення досліджень в рамках 
навчання. 
 
Компонент 2: Партнерство Еразмус Мундус (колишній напрям Еразмус Мундус: Вікно 
зовнішньої співпраці): 
- утворення партнерств між університетами ЄС і третіх країн з метою обміну студентами 
(бакалаврський, магістерський, докторський рівні) та науково-педагогічними кадрами; 
- стипендії для студентів, викладачів, науковців з європейських вищих навчальних закладів і 
третіх країн. 
За цим компонентом програми з конкретною метою утворюється партнерство між 
європейськими університетами та вищими навчальними закладами третьої країни або групи 
країн. Стипендії для студентів і викладачів на оплату подорожування, навчання, проведення 
досліджень тощо надаються, щоб сприяти досягненню загальної мети партнерства. 
Передбачено двосторонній обмін, тож в рамках утвореного партнерства в українських 
університетах можуть викладати зарубіжні викладачі та навчатися студенти-іноземці. 
 
Компонент 3: Проекти з пропагування освіти взагалі та міжнародного співробітництва в освіті 
зокрема. 
Проекти в рамках зазначеного компоненту спрямовані на підвищення привабливості вищої 
освіти в ЄС, її пропагування в третіх країнах, посилення міжкультурного співробітництва, 
поширення та поглиблення міжкультурного діалогу. 
Участь у цьому компоненті програми можуть брати: 
- вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн-членів ЄС і третіх країн; 
- інші організації освітньої галузі, орієнтовані на підтримку та сприяння розвитку сфери вищої 
освіти. 
 
Як взяти участь в програмі Еразмус Мундус? 
Конкурси оголошуються щорічно та публікуються на офіційному сайті Виконавчого агентства 
освіти, аудіовізуальних засобів та культури. Вимоги щодо участі за всіма напрямами програми 
Еразмус Мундус та необхідна проектна документація знаходяться на сайті 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php  
Поточний конкурс 2010 року Еразмус Мундус завершився 30 квітня 2010 р.  
 
Лінк: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm  
 
 
*********** 
Програма імені Жана Моне 
 
Програма імені Жана Моне – це одна з освітніх програм Європейського Союзу, мета якої 
полягає в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з 
питань європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з 
європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими країнами, та міжлюдського та 
міжкультурного діалогу. Починаючи з 2007 року програму Жана Моне інтегровано в більш 
загальну Програму навчання впродовж життя (Lifelong Learning Programme) нарівні з такими 
освітніми програмами як, наприклад, Еразмус Мундус. 
У рамках програми Жана Моне Європейська Комісія 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. 
Програма імені Жана Моне – ініціатива Європейської Комісії, започаткована у 1990 році з метою 
пропагування  європейської ідеї (ідеї Об’єднаної Європи) та поширення європейських студій  в 
Європі та на інших континентах. 
Програми має  три основні завдання: 
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• 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. 

Що означає назва програми? 
Програму Жана Моне (Jean Monnet Programme) названо на честь Жана Моне – одного з 
«батьків-засновників» Європейського Союзу (Європейських Спільнот), першого президента 
Вищого органу Європейської спільноти з вугілля та сталі. 
Основні напрями програми Жана Моне: 
Європейські модулі Жана Моне: короткотермінові курси з питань європейської інтеграції, 
включаючи питання відносин ЄС з іншими країнами світу (обсягом не менше 40 навчальних 
годин на рік). Фінансується розробка та викладання короткотермінових курсів, спеціально 
розроблених для певних категорій громадян: студентів, університетська навчальна програма 
яких не включає європейських студій; учителів загальноосвітніх шкіл, які відчувають брак знань 
про ЄС, його устрій, систему управління, історію тощо; дорослого населення, представників 
громадянського суспільства, які не мали можливості дізнатися про європейську інтеграцію 
більше. 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. 
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, а також виступили організаторами заходів з поширення інформації 
про Європейський Союз та пропагування європейських студій на постійній основні (конференції, 
дебати, форуми тощо) 
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 45,000 євро. 
Європейські центри вдосконалення програми Жана Моне (Centers of Excellence) – підтримка 
діяльності центрів, утворених 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 різного роду медіа-ресурси та 
комунікативно-інформаційні заходи. Кожен такий Центр має працювати під керівництвом 
Професора програми Жана Моне. 
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 75,000 євро. 
Підтримка асоціацій професорів і вчених, які спеціалізуються на питаннях європейської 
інтеграції: фінансування асоціацій і мереж (юридичних осіб), які беруть участь в європейських 
студіях, заохочення їх до поширення результатів своїх досліджень, залучення до мережі нових 
членів, налагодження постійного діалогу із громадянським суспільством. 
Максимальний обсяг гранту на 3 роки – 25,000 Євро. 
Підтримка інформаційної та дослідницької діяльності, пов’язаної з європейською інтеграцією: 
фінансування заходів, спрямованих на проведення міждисциплінарних досліджень і поширення 
знань, стимулювання академічної полеміки, активізацію діалогу із громадянським суспільством 
через конференції, семінари, круглі столи, літні школи тощо. Максимальний обсяг гранту на 1 
рік – 40,000 Євро. 
Багатосторонні дослідницькі групи Жана Моне: підтримка міжнаціональних дослідницьких 
колективів (мінімум три Професорами програми Жана Моне з трьох різних країн) і 
дослідницьких продуктів, мета діяльності яких полягає в створенні інтегрованої академічної 
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мережі зі спільним планом проведення досліджень і багатотидисциплінарної взаємодії 
навчальних дисциплін, пов’язаних з європейською інтеграцією, а також поширення результатів 
міждисциплінарних досліджень через медіа та комунікативні заходи.  
Максимальний обсяг гранту на дворічний період – 80,000 Євро. 
 
Хто може брати участь у програмі? 
Програма імені Жана Моне адресована, у першу чергу, університетам, але також асоціаціям та 
об’єднанням науковців і викладачів, що спеціалізуються на проблемах європейської інтеграції, 
іншим державним або приватним установам, що надають освітні та тренінгові послуги у сфері 
європейської інтеграції на місцевому та регіональному рівнях.  
До участі запрошуються як представники держав-членів ЄС, так і представники країн-партнерів; 
умови участі для перших і других однакові. Сьогодні серед учасників програми – 61 країна з 
п’яти континентів світу; квот чи обмежень на участь певних груп країн не передбачено. 
Програма Жана Моне розроблена для вищих навчальних закладів (університетів). Для того, 
щоб взяти участь у програмі, вищий навчальний заклад повинен мати офіційне визнання та 
акредитацію у своїй країні. 
Починаючи з 2001 року в проектах програми Жана Моне можуть брати участь університети з 
усіх країн світу. На сьогоднішній день проекти реалізуються в 61 країні на п’яти континентах. 
Крім того, у програмі можуть брати участь також асоціації викладачів і дослідників з питань 
європейської інтеграції (залежно від типу гранту). Заявник обов’язково має бути юридичною 
особою. 
 
Як взяти участь у програмі Жана Моне? 
Конкурси з відбору проектів для участі в програмі Жана Моне оголошуються щорічно, зазвичай 
у січні-лютому. Конкурси проводяться та координуються Виконавчим агентством з питань 
освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) за мандатом Європейської Комісії. У  лютому 
2010 році конкурс було завершено у лютому, а реалізація проектів розпочнеться не раніше 
вересня 2010 року. 
Заявки на участь в конкурсах подаються вищими навчальними закладами країн учасників, в 
тому числі з України, безпосередньо до Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних 
засобів і культури шляхом заповнення стандартної аплікаційної форми. Форму заявки можна 
завантажити на Інтернет-сайті Виконавчого агентства, де публікуються офіційні повідомлення 
про оголошений конкурс. 
Відбір університетів для участі в програмі Жана Моне здійснюється централізовано в Брюсселі, 
що дозволяє застосовувати єдині критерії до відбору кандидатів з усіх країн. При відборі 
проектів академічне журі, до складу якого входять професори з різних університетів, здійснює 
оцінку академічної якості кожної поданої заявки, при цьому ключову роль відіграє саме якість 
поданих заявок. З огляду на це, Європейська Комісія не може гарантувати позитивний 
результат відбору тої чи іншої заявки, але при цьому заохочує вищі навчальні заклади подавати 
проекти найвищої академічної якості. 
Необхідно зазначити, що для країн і вищих навчальних закладів, в яких наразі немає 
достатнього рівня викладання в галузі європейської інтеграції, участь в Європейських модулях 
Жана Моне є найбільш логічним кроком для початку реалізації програми Жана Моне. 
Обсяг фінансової підтримки з боку Європейської Комісії для викладацьких проектів Жана Моне 
є здебільшого символічним та складає 75 %. В першу чергу важливими є престиж та визнання 
того, що університет є учасником програми Жана Моне, а також можливість створення 
академічної мережі та приєднання до спільноти програми Жана Моне. 
Початок чергового конкурсу очикується в кінці 2010 року. 
 
Лінк: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm  
 
 
*********** 
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Програма Європейської Комісії „Молодь в дії” 
 
“Молодь в дії” – це програма Європейської Комісії, спрямована на підтримку міжкультурного 
спілкування і молодіжного співробітництва. Метою програми  є поширення інформації і 
створення основ для спільного розуміння європейського громадянства серед молоді Європи та 
залучення молодих людей у розбудову майбутнього Спільноти. Програма “Молодь в дії” 
впроваджується з 1 січня 2007 року до 31 грудня 2013 року, загальний бюджет Програми - 885 
мільйонів євро.  
Українська молодь та молодіжні організації можуть брати участь у таких підпрограмах: 
Акція 2: Європейська  волонтерська служба (ЄВС) - підтримує участь молодих людей у 
неприбутковій,  неоплачуваній діяльності. 
Акція 3: Молодь у світі (Співпраця з Сусідніми Країнами Європейського Союзу ) - це підтримка 
діяльності у молодіжній сфері (в основному молодіжні обміни, тренінги та мережеве 
співробітництво. 
Програма розрахована на молодь віком від 13 до 30 років (основна цільова група: 15 - 28 років), 
вікові пріоритети залежать від конкретних підпрограм, особлива увага надається молодим 
людям з меншими/обмеженими можливостями.  
 
Лінки: 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm - програма «Молодь в дії» 
http://yia.org.ua  україномовний ресурс про програму «Молодь в дії» 
http://www.salto-youth.net/rc/eeca/ - Ресурсний Центр для країн Східної Європи і Кавказу SALTO 
– МОЛОДЬ 
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