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Національна агенція  з питань вищої освіти



 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 

4 місце у світі за показниками економічного розвитку

2 місце по експорту послуг у Європі

 Щорічні витрати з національного бюджету на 
потреби освіти складають понад  139,4 мільярди 
євро. На потреби вищої освіти витрачається 25,04 
мільярди євро

 Більше 6,9 % бюджету країни для потреб освіти і 
науки

 Більше 2,4 мільйона студентів навчається у Франції

 3 місце за кількістю іноземних студентів (ЮНЕСКО 
2014р.)

Щороку Франція приймає 295 тис. іноземних студентів, 
що складає 12,1% від загальної кількості 
французького студентства ( У Великобританії –  
14%, у Німеччині – 13%) та 41,1% від загальної 
кількості аспірантів 
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Ключові цифри

  Доступна та якісна система освіти та науки

Результати:
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Мій вибір - Франція
Розвинена та довершена система освіти та науки



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



Campus France – вища освіта у Франції

 Європейська система освіти

 3 рівні, 3 дипломи
 Lіcence (L) = 6 семестрів = 180 ECTS (бакалаврат) 
 Master (M) = 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
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Source : MESR
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Схема системи французької вищої освіти
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Мій вибір - Франція
Європейський диплом



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 



Campus France
Національна агенція  з питань вищої освіти

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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Розмаїття спеціалізацій
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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 нормальні 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
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Вищі школи

Розмаїття спеціалізацій
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 3000 інших державних і приватних закладів вищої освіти 

 Школи й Інститути, спеціалізовані в таких галузях: охорона здоров'я, 
парамедицина, аудіовізуальна сфера, технології комунікації, 
журналістика, соціальні науки, мода, дизайн, туризм, гастрономія, 
військова, сільськогосподарська тощо 

 По закінченню цих вищих навчальних закладів студенти отримують 
державні дипломи або університетські дипломи чи сертифікати (не 
державного зразка)

 Тривалість навчання від 2 до 5 років
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Школи та спеціалізовані інститути

Розмаїття спеціалізацій
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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



 Наукові дослідження здійснюються в тісному партнерстві з дослідницькими 
організаціями та науковими центрами (CNRS, INSERM, INRA…) або 
безпосередньо в їх лабораторіях, або в наукових  центрах, які знаходяться під 
спільним керівництвом кількох навчальних закладів;

 На підприємствах  (Відділ дослідження та розвитку)

Наукові дослідження в цифрах 
• Наукові дослідження всіляко підтримуються з боку держави 
• 45 мільярдів євро призначено на потреби науково-дослідницької діяльності 
• 96 000 наукових співробітників і науково-педагогічних кадрів задіяні в системі освіти
• 360 000 осіб залучено до роботи у секторі R&D 
  (44% в держструктурах, 56% на підприємствах)
• 70 000 докторантів
• 10 000 закінчених наукових досліджень щороку

                              Source MESR
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Розвиток наукових досліджень у Франції

Моя освіта у Франції
Наукова освіта



Пошукова система campusfrance.org дозволяє Вам обрати з-поміж усіх 
навчальних закладів Франції той, який якнайбільше відповідає Вашим інтересам.
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Зручна пошукова система

Мій навчальний рік у Франції
Вибір навчального закладу
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Мій навчальний рік у Франції

Приблизний місячний бюджет студента

Стаття витрат Cума

Оплата житла*:
А.    Університетський гуртожиток
В.   Зйомне житло
*без урахування APL

 А. 450-650  (Париж), 200-450 (інші регіони)
 В. від 650 (Париж, ), від 350 (інші регіони)

Харчування:
 А.  Університетська їдальня
 В.  Самостійно

 А. 190 євро (з розрахунку 3,2 за комплексний обід)
 В. 200 євро

Транспорт 30 євро

Відпочинок   80 євро

Різне  60 євро

Разом 650 / 1.500 євро 



Campus France
Національне агентство
Просування французької вищої освіти закордоном
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До від’їзду

Мій навчальний рік у Франції
Календар подій

Що? Як? Коли?

Почати пошук закладу Пошук програми на сайті Campus 
France Вересень року “н-1”

Отримати лист про зарахування на 
рік “н”

Подати документи на зарахування Лютий - липень року “н”

Підготовка документів на 
довгострокову студентську візу

Знайти / забронювати житло, 
заповнити соціальне досьє на сайті  

www.cnous.fr/ Logement
 З грудня року “н-1

Оформити документи на отримання 
візи

Запис на співбесіду до Campus 
France та до Посольства Травень/вересень року “н”

http://www.cnous.fr/
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Мій навчальний рік у Франції
Календар подій

У Франції

Що? Як? Коли?

Адміністративний запис в 
університеті

- Оплатити різні університетські послуги 
(витрати по запису,  студентська 
страховка) одразу після приїзду

Оформлення офіційного 
статусу

- надіслати в OFII (http://www.ofii.fr/)  
заповнену анкету, отриману перед 
від'їздом у візовому відділі посольства 
Франції в Україні

одразу після приїзду

- пройти  медогляд після  отримання виклику від 
OFII

в OFII  зробити відповідну відмітку  (55 
EUR), яка трансформує візу у вид на 
проживання після медогляду
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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 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 9 
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)
www.cdi.fr/copernic/programme.html

Campus France - вища освіта у Франції
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Джерела фінансування: стипендії уряду Франції для навчання
Мій навчальний рік у Франції

http://www.cdi.fr/copernic/programme.html
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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;

Campus France - вища освіта у Франції
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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., формат doc чи pdf) 
- 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)

CampusFrance - вища освіта у Франції

Campus France
Національне агентство
Просування французької вищої освіти закордоном
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Стипендії уряду Франції: Регламент та термін подачі документів 

Мій навчальний рік у Франції



**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 Megabytes!

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.

CampusFrance - вища освіта у Франції
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Стипендії уряду Франції: Регламент та термін подачі документів 

Мій навчальний рік у Франції

mailto:bgfselection@gmail.com
mailto:oksana.lando@ifu.kiev.ua


 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

Campus France - вища освіта у Франції
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Джерела фінансування: стипендії уряду Франції для стажування
Мій навчальний рік у Франції



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

Конкурс оголошено, кінцевий термін подання заявок - 4 березня 2015 р.

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-mob
ilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
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Джерела фінансування: стипендії університету Париж Сакле
Мій навчальний рік у Франції

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
http://universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
http://universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016


 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-mob
ilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
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Джерела фінансування: стипендії університету Париж Сакле
Мій навчальний рік у Франції

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
http://universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016
http://universite-paris-saclay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-2015-2016


 Стипендіальна програма університету м. Лімож
 Стипендіальна програма університету м. Ліон

 Стипендіальнi програми Франкофонного інституту адміністрації та 
управління (IFAG)
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Джерела фінансування: стипендії французьких університетів
Мій навчальний рік у Франції



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. Дніпропетровськ 
тел./факс: +38 056-744-34-64 або +38 068-413-63-10  
Електронна пошта: equipednipro@gmail.com  

Campus France - вища освіта у Франції
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Campus France
Національна агенція  з питань вищої освіти

Відділення Campus France при Альянс франcез м. Запоріжжя 
тел.: +38 061 212 77 97
Електронна пошта: afzaporojie@gmail.com

Відділення Campus France при Французькому інституті м. Харкова
тел./факс: +38 057 771 02 95 або +38 057 771 06 72 
Електронна пошта: bibli.ifkharkiv@gmail.com 

Відділення Campus France при Альянс франcез м. Львів 
тел./факс: +38 032 297 08 31 або +38 0322 97 09 19 
Електронна пошта: aflviv@gmail.com

Відділення Campus France при Альянс франcез м. Одеса
тел./факс: +38 048 786 06 57 або +38 048 737 46 70  
Електронна пошта: afodess@gmail.com

CampusFrance - вища освіта у Франції
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Campus France
Національна агенція  з питань вищої освіти

Campus France en Ukraine
www.ukraine.campusfrance.org

https://www.facebook.com/CampusFranceUkraine

Ambassade de France en Ukraine 
 www.ambafrance-ua.org

CampusFrance - вища освіта у Франції
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