
Конкурс стипендії уряду Франції на навчання 
 

• у магістратурі (Master) за будь-якою дисципліною, тривалістю 9 місяців (700 євро) 

• в аспірантурі під французько-українським подвійним науковим керівництвом для 
роботи над дисертацією (три наукові стажування по 4 місяці впродовж 3 років, 1060 
євро) 

 
Умови до кандидатури: 

• бути громадянином України віком до 30 років; 

• мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу (Бакалавр / 
Спеціаліст / Магістр). 

 
Критерії надання стипендії: 

• високий рівень академічної підготовки кандидата; 

• якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням професійної 
орієнтації; 

• володіння французькою та/або англійською мовою залежно від навчального 
проекту; 

• розробка індивідуального студентського проекту в рамках вже існуючого або 
новоствореного французько-українського проекту співпраці в освітній та/або 
науковій сфері. 

 
Подача документів на стипендіальний конкурс триває до 15 березня 

 
Процедура та термін подачі документів: 
 

1. Заповнити анкету  
a. на стипендію магістра 
b. на навчання у подвійній аспірантурі 

 
2. Підготувати наступні документи (французькою чи англійською мовою залежно від 

навчального проекту) :  
a. резюме (1 стр. максимально + публікації, формат doc чи pdf)  
b. чітко та детально викладений навчальний проект (2 стр.макс., формат doc 

чи pdf) 
c. мотиваційний лист (1 стор. формат doc чи pdf) 
d. лист від французького навчального закладу, підтверджуючий зацікавленість 

Вашою кандидатурою, чи лист про попереднє зарахування (формат pdf)* 
e. Переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання (формат doc чи pdf) 

3. Надіслати повний пакет документів на електронну 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», для 
отримання адреси он-лайн реєстрації Вашого досьє. 

Увага: повний пакет документів не має перевищувати 3 Megabytes! Ел. адреса та тема 
листа позначені тільки латиницею!  

5. Кандидатів, документи яких будуть відібрані на попередньому конкурсі 
документів, запросять на співбесіду, яка відбудеться у другій половині квітня. 
Оригінали виписок оцінок треба бути надати під час співбесіди. 
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6. Результати засідання комісії буде оголошено у другій половині травня. 
 

Пам’ятка щодо оформлення документів на участь у конкурсі на отримання 
стипендій 

 
Хто розглядає документи кандидатів? 
 
Ваші документи розглядає Стипендіальна комісія, яка складається з представників 
Посольства Франції, українських та французьких університетів, підприємств, а також 
випускників французьких освітніх програм. Кількість наданих стипендій визначено 
заздалегідь. 
 
Яка інформація повинна бути зазначена у моєму резюме? 
Для чого необхідні мотиваційний лист та навчальний проект? 
Що таке навчальний проект? 
Обґрунтування професійного вибору є важливою складовою навчального проекту. 
Що таке мотиваційний лист? 
  
Контакти: 
 
Оксана Ландо 
Координатор стипендій уряду Франції 
oksana.lando@ifu.kiev.ua 
Французький культурний центр 
вул. Гончара 84, 01054 Київ 
тел.: +38 044 486 11 54 / 482 23 71 
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