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Вільний доступ до вищої освіти

Якість навчання

Традиції, перевірені часом

Рівні права французьких та 

іноземних студентів

Диплом європейського зразка
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Основні переваги

Campus France – вища освіта у Франції

Мій вибір - Франція

Розвинена та довершена система освіти та науки



3 місце в Європі за кількістю Нобелівських лауреатів з 

інженерних спеціальностей 

6 місце в світі та 2 в Європі за кількістю дослідників (230 

тис. наукових працівників)

3 місце в Європі за кількістю опублікованих наукових 

статей

2 місце в Європі за капіталовкладеннями приватного  

сектора в наукові дослідження 
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Доступна та якісна система освіти та науки

Результати:

Campus France – вища освіта у Франції

Мій вибір - Франція



Кількість міжнародних студентів у Франції 2012-2013
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La mobilité internationale
Розподіл студентів за рівнем та напрямком

217 926 іноземних студентів записаних до університетів
Складає 73,8% від загальної кількіості іноземних студентів
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Відсоток іноземних студентів

на кожному з освітніх рівнів
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 Європейська система освіти

 3 рівні, 3 дипломи

 Lіcence (L) = bac+3 = 6 семестрів = 180 ECTS (бакалаврат)

 Master (M) = bac+5= 4 семестри = 120 ECTS (магістратура)

 Doctorat (D) = мінімум 3 роки по закінченні магістерського курсу (не 

виражається в ECTS) - (аспірантура)

 Система ECTS (Європейська Кредитно Трансферна Система) 

ґрунтується на накопиченні загальновизнаних модулів, які визначають 

якість роботи студента. Ця система полегшує європейську мобільність 

студентів протягом усього періоду навчання
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Мій вибір - Франція

Європейський диплом



Чи готовий студент до навчання у 

французькому вищому навчальному закладі? 

Так,

якщо 

o володіє французькою на рівні В2

o має відповідний сертифікат DELF
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Рівні DELF-DALF
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Моя освіта у Франції

A1
початківець

Висловлювання простими реченнями в повсякденних 

ситуаціях: придбати багет, заповнити анкету в готелі

A2 «Виживання»: описати своє найближче оточення, 

розповісти про минулу подію

B1
незалежний

«Пороговий»: «викручуватися», переконати співрозмовника 

у протилежному, коротко обґрунтувати точку зору

B2 Спонтанне і невимушене спілкування на більшість тем, 

аргументація, вирішення адміністративних питань

C1

досвідчений

«Автономний»: розуміння виступів тривалістю до 15 хв, 

синтез інформації з кількох джерел за проф. спрямуванням

C2 «Академічний»: вільне розуміння та тривале 

висловлювання з наукової тематики із залученням 

спеціальної термінології (виступ на конференції)



Рівень В2:

 Розуміти довгі та складні тексти та усні 

висловлювання найбільш широкого спектру тем.

 Володіти професійною лексикою та початковою 

науковою термінологією.

 Володіти навичками аргументації.

 Складати ділові листи та вирішувати 

адміністративні питання.
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Дипломи DELF-DALF
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 ПЕРЕВАГИ? 

o Звільняють від складання мовного іспиту при вступі до 

французького університету та при працевлаштуванні.

o Безстрокові

 КОЛИ? 3 cесії на рік: листопад – лютий – червень

 ДЕ? Альянс Франсез або Французький Інститут м. Києва



Яку спеціальність обрати?

Переклад

Архітектура

Медицина

Авіоніка
Міжнародне право

Політологія

Психологія

Астрофізика

Виноградарство

Сильвікультура

Альтернативні джерела енергії

Вулканологія

Кримінальне право



Більше 3 500 державних і приватних навчальних закладів:

76 університетів (де навчаються 70% студентів)

225 інженерні школи

220 бізнес шкіл

120 шкіл мистецтв

20 архітектурних шкіл

3 000 інших видів шкіл
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Розмаїття спеціалізацій
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Моя освіта у Франції 



Який виш у Франції 

найпрестижніший?

Усе залежить від галузі та спеціалізації:

Юриспруденція – Paris I Panthéon Sorbonne, Albi

Медицина – Strasbourg

Мови, літератури, мистецтва – Paris 7, Grenoble 3, Lille 3

Астрофізика – Aix-Marseille

Хімія – Le Maine, Strasbourg

Виноградарство – Bordeaux, Montpellier
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Університети

 1 млн.400 тис. студентів 

 освіта у всіх галузях знань

 наукова діяльність

 запис на перший рік навчання, здійснюється на основі 

атестата про повну середню освіту

 Дипломи державного зразка (Licence, Master, Doctorat) та 

університетські дипломи
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 Суворий відбір при вступі, обов'язкове 2-річне навчання на підготовчих 

курсах, або завершення першого циклу вищої освіти

 285 000 студентів

 Державні або приватні навчальні заклади

 Інженерні школи, вищі педагогічні школи (ENS), інститути політичних 

наук (IEP), комерційні та бізнес школи, ветеринарні школи тощо

 Забезпечують повний курс вищої освіти

 Тривалість навчання складає від 3 до 7 років

 Платна форма навчання

Campus France

Національна агенція  з питань вищої освіти15
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 Інженерні школи

 Вищі педагогічні школи (ENS) 

 Інститути політичних наук (IEP)

 Вищі школи архітектури – ENSA (Écoles nationales supérieures 

d’architecture)

 Вищі школи мистецтв

 Національні інститути прикладних наук – INSA (Instituts nationaux de 

siences appliquées)

 Комерційні та бізнес школи

Campus France
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Вищої школи

З дипломом якої категорії 

навчальних закладів випускник 

матиме найбільше шансів на 

ринку праці?



На який курс навчання 

більше шансів вступити?

На Магістерські програми, 

оскільки вони дозволяють дістати 

бажану спеціалізацію, не перериваючи 

освітнього циклу.



Я бажаю доповнити базову або 

повну вищу освіту французьким 

дипломом



Як вступити до французького 

вишу ?
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Вступ до університету чи вищої школи 

на будь-який курс окрім І

 ЯК? 

o За індивідуальним записом (Україна поза процедурою СEF)

o Каталог освітніх програм пошукової системи сайту Campus 

France Ukraine.

 КОЛИ? Січень – березень

 КУДИ? Безпосередньо до університету. Контактна особа: 

Responsable du Master / Responsable de l’international / 

Secrétariat général
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INSA de Strasbourg



INSA de Strasbourg
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Орієнтовний пакет документів для 

вступу до французького вишу
 Диплом про вищу освіту або витяг про оцінки 

(індивідуальний план / залікова книжка) з перекладом 

французькою / англійською мовою

 CV + перелік наукових публікацій (за наявності)

 Скан-копії вибраних публікацій іноземними мовами

 Мотиваційний лист

 Навчальний проект

 Сертифікат DELF B2

 Ксерокопія 1 сторінки закордонного паспорту
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Мотиваційний лист

 Я: моя освіта, коло дослідницьких інтересів, сформоване 

тематикою курсових та дипломних робіт

 ВИ: освітня програма запропонована французьким 

університетом (навчальні курси, предмети, що Вас 

зацікавили в рамках Ваших дослідницьких інтересів)

 МИ: проблема наукового або практичного характеру, яку 

Ви б хотіли вирішити, здобувши освіту в обраному 

університеті.
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Вступ до вищої школи мистецтв

 ЯК? 3 роки у мистецтві чи архітектурі. Онлайн досьє. 

Сайт CampusArt http://www.campusart.org/

 КОЛИ? 1 листопада – 31 січня

 КУДИ? Сайт CampusArt http://www.campusart.org/

За умови зарахування обов’язково сплатити розробникам 

сайту 300 євро.
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http://www.campusart.org/








Doctorat – 3й цикл навчання (аспірантура)
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 Дисертаційна робота пишеться 3 роки, після завершення другого 

циклу навчання

 Дослідження здійснюються в докторських школах, які мають 

державну акредитацію

 Докторські школи несуть відповідальність за якість наукової роботи 

та за майбутнє своїх докторантів:

 Організовано повний науковий супровід дисертаційної роботи

 Створені необхідні умови для здійснення наукових досліджень

 Відкриті до міжнародної співпраці в рамках угод між навчальними закладами щодо 

спільного наукового керівництва дисертаціями

 Контроль і оцінка діяльності докторських шкіл здійснюється Агенцією Оцінювання 

Вищої Освіти та Науки (AERES); результати публікуються на сайті (www.aeres-

evaluation.fr)

Моя освіта у Франції

Наукова освіта



Навчальний рік у Франції



Чи можна навчатися заочно?

Ні.

Іноземці зобов’язані бути студентами 

денної форми навчання.



Чи можна обрати форму 

навчання-стажування?

Ні, якщо стажування триває довше 30 днів. 

Роботодавець має працевлаштовувати 

стажера. Працевлаштування іноземця 

потребує офіційного дозволу Міністерства 

праці Франції.



Чи матиме студент, зарахований 

на навчальний курс, стипендію?

Ні.

Безкоштовна освіта не 

передбачає обов’язкової 

стипендії.



Скільки складає мінімальна сума, на яку 

можна прожити місяць у Франції?

650 євро



Як отримати стипендію?



Стипендіальні програми

• Стипендії уряду Франції для українських студентів (650€/міс. на 10 місяців)

• Стипендіальна програма Copernic : інженерія, право, економіка  (716€/міс. на 

10 місяців)

• Програма Eiffel: інженерія, право, економіка (1065 €/міс., подає виш)

• Стипендії Université Paris-Saclay / ENS Cachan (1100€/міс.)

• Стипендії університетів м. Ліон і м. Лімож

• Стипендії Франкофонного інституту адміністрації та управління (IFAG)

• Стипендії n+i для інженерів (покривають frais d’inscription)

• Програми академічної мобільності Erasmus+

• Програми World Studies Фонду Віктора Пінчука
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Джерела фінансування: 

Мій навчальний рік 

Campus France

Національна агенція  з питань вищої освіти

На сайті Campus France (http://www.campusfrance.org)

функціонує зручна пошукова стстема стипендійних програм.

Багаторівнева система пошуку (за типом програми, рівнем 

навчання, дисципліною, країною проживання) дозволить 

студентам ідентифікувати поміж програм, ті які відповідають 

необхідним критеріям 
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 Джерела фінансування: стипендії n+i

Мій навчальний рік у Франції

o Студенти інженерних спеціальностей

o Необмежена кількість стипендій на рік

o 300 євро для сплати запису на навчальний курс

o Виплата стипендії безпосередньо до навчального закладу
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Джерела фінансування: стипендії уряду Франції для навчання

Мій навчальний рік у Франції

Стратегічні цілі

- Елементи впливу в майбутньому

- Гарантія якості французької освіти

- Підтримка французьких підприємств представлених в 

Україні







 у магістратурі (рівень М 2) за будь-якою дисципліною, 

тривалість 10 місяців  (615 євро/місяць);

 в аспірантурі зі спільним французько-українським 

науковим керівництвом для роботи над дисертацією (три 

наукових стажування по 4 місяці впродовж 3 років, 767 

євро/місяць);

 стипендії для навчання за магістерською програмою 

COPERNIC для молодих економістів та інженерів (12 

місяців, 767 євро/місяць) http://www.cdi.fr/fr/formation-

action/copernic.html/programme.html
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 Джерела фінансування: стипендії уряду Франції для 

навчання

Мій навчальний рік у Франції
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 Високий рівень знань кандидата;

 Якісний та переконливий навчальний 

проект з обґрунтуванням професійного 

вибору;

 Розробка індивідуального проекту 

студента на основі вже існуючого чи 

тільки-но започаткованого французько-

українського освітнього  та/чи наукового 

співробітництва;

 Володіння французькою та/чи 

англійською мовами залежно від 

навчального проекту;
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Джерела фінансування

Анонси  конкурсів 

дивіться на сайті 

Посольства Франції

www.ambafrance-ua.org

рубрика 

“Наукове та університетське

співробітництво”

Умови надання стипендій:

Джерела фінансування: стипендії уряду Франції

Мій навчальний рік у Франції

http://www.ambafrance-ua.org/


Документи необхідно подати щонайпізніше 15 березня
1) Заповнити анкету стипендіата (Магістратура / Аспірантура / 

Copernic ): завантажити з сайту ukraine.campusfrance.org)

2) підготувати такі документи (французькою чи англійською

мовами залежно від навчального проекту) : 

- резюме (1 стр. максимально + публікації, формат doc чи pdf) 

- чітко та детально викладений навчальний проект (2 стр.макс)

- мотиваційний лист (1 стор. формат doc чи pdf)

- лист від французького навчального закладу, підтверджуючий

зацікавленість Вашою кандидатурою, чи лист про попереднє

зарахування (формат pdf)**

- Переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання (формат doc чи

pdf)
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**Кандидати на програму COPERNIC не мають подавати лист про 

зарахування, але мають додати до свого пакету документів 2 

рекомендаційні листи, написані французькою чи англійською мовою 

(формат pdf) 

3) Надіслати повний пакет документів на электронну адресу 

bgfselection@gmail.com

4) Надіслати повідомлення про подання кандидатури на ел. адресу

oksana.lando@ifu.kiev.ua із вказаною темою листа «конкурс 

стипендій BGF», щоб отримати адресу он-лайн реєстрації

Увага: повний пакет документів не має перевищувати 3 Mb!

5) кандидати, документи яких будуть відібрані на попередньому 

конкурсі документів, будуть запрошені на співбесіду, яка відбудеться у 

другій половині квітня. Оригінали виписок оцінок треба буде надати 

під час співбесіди.
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Чи зможу я претендувати на стипендію 

Уряду Франції, навчаючись у Польщі?

Ні. 
Обов’язково бути українським

студентом.

Стипендії першочергово 

надаються громадянам України.



 стажування для молодих науковців віком до 40 років на 

1-2 місяці з будь-якої дисципліни (1060 євро);

1-2 конкурси на рік

деталі конкурсу оголошуються на сайті Посольства Франції в 

Україні у рубриці Наукове та університетське 

співробітництво та на сайті ukraine.campusfrance.org у 

рубриці Гранти та стажування.

 стажування для аспірантів для роботи над дисертацією 

(до 6 місяців, 767 євро);

у рамках щорічного конкурсу стипендій на навчання
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Співпраця для взаємного обміну студентами та викладачами і 

адміністративним персоналом можлива на основі укладання 

дво(або багато)сторонніх Міжінституційних договорів між вищими 

навчальними закладами країн-членів програми

Подання документів для участі в конкурсі відбувається вищим 

навчальним закладом з країни-члена програми до 

Національного агентства програми Еразмус+ в своїй країні

Уважно дивіться дати подачі документів і закінчення конкурсу

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

plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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Джерела фінансування: стипендії ERASMUS +

Мій навчальний рік у Франції



 Університет виділяє близько 190 стипендій для навчання на 

рівнях М1 та М2

 Подача документів здійснюється паралельно для запису на 

навчальну програму та на отримання стипендії

 Стипендіюються програми всіх напрямків :
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters

Детальна інформація на 

http://universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-

de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
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 Джерела фінансування: стипендії університету Париж 

Сакле

Мій навчальний рік у Франції





 Стипендія надається строком до 2 років: 1700 € /міс.

 Подвійний формат:

 Стипендія

 Безвідсотковий кредит, наданий компанією Ariane на 

умовах повернення після закінчення освіти після 

працевлаштування.

 Гарантоване працевлаштування в компанії Ariane та 

Airbus
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 Програма Space ISAE Supaero (Toulouse)

Мій навчальний рік у Франції





Кандидатуру на конкурсний відбір подає не 

студент особисто, а французький навчальний 

заклад (до 6 січня року вступу).
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Стипендіальна програма EIFFEL (інженерія, 

економіка, правознавство)

Мій навчальний рік у Франції
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 Вересень – листопад: вибір навчального закладу

 Листопад – березень: пошук джерел фінансування (необхідний 

прожитковий мінімум – 650 євро/місяць)

 Грудень – березень: складання досьє, CV та мотиваційних листів

 Січень – березень: подання документів до навчального закладу

 Березень – квітень: участь у стипендіальних програмах Посольства 

Франції в Україні.

 Початок квітня: пошук житла (CROUS http://www.crous-paris.fr/)

 Травень – серпень: збір і подача документів для довгострокової 

студентської візи, передконсульська співбесіда в бюро КампюсФранс (не 

пізніше, ніж за 10 робочих днів до подання документів до ФрансВак), 

подача документів до Посольства Франції в Україні (термін розгляду до 

30 календарних днів). 

Календар подій





Campus France

Національна агенція  з питань вищої освіти

Бюро Campus France Київ

Тел.: +38 44 406 81 90 (пн. і пт.)/ 486 28 80 (вт.- чт.)

campusfrance.kiev@gmail.com

Campus France: Відділ університетської співпраці

Тел.: +38 044 482 23 71 / oksana.lando@ifu.kiev.ua

Відділення Campus France при Альянс франcез м. Дніпро

тел./факс: +38 056-744-34-64 або +38 068-413-63-10  

campusfrancednipro@gmail.com
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Контакти в Україні



Campus France

Національна агенція  з питань вищої освіти

Campus France en Ukraine

www.ukraine.campusfrance.org

Ambassade de France en Ukraine 

www.ambafrance-ua.org
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