
Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur,
l’accueil et la mobilité internationale

Campus France

Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur,
l’accueil et la mobilité internationale

Campus France

Вища освіта у Франції

2018



2Bища освіта у Франціїища освіта у Франції

Франція – 3 країна за 
кількістю іноземних 
студентів

Студентська мобільність

посилання : 
UNESCO, 2012 

Понад 4 000 000
студентів у світі залучено до програм мобільності
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 2,5 мільйона  студентів навчається 
у французьких ВНЗ  (2015-2016)

 309 000 іноземних студентів (12,1%) 

                                          + 90 % з 1998

посилання : 
MENESR – DGESIP / DGRI - SIES 

Мобільність студентів у Франції



- Висока якість вищої освіти
- Найрізноманітніші освітні 
курси1

Потужна світова економіка 2
Французький стиль 
життя3

Французька – мова 
міжнародного спілкування4

Доброзичлива до 
іноземних студентів 
країна5

5 причин навчатись у Франції
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Типи вищих навчальних закладів

Bища освіта у Франціїища освіта у Франції

3 500 державних і приватних навчальних 
закладів 

25    Університетських асоціацій

74    Університета та університетських центра
         (1 500 000 студентів, 62% від загальної кількості) 
270  Докторських шкіл

      227  Інженерних шкіл, які мають право видавати диплом    
       інженера (з яких 25% функціонують при університетах)

220   Бізнес-шкіл
          (з яких 90 мають право видавати державні дипломи)

50   Вищих шкіл мистецтв

22   Архітектурні школи

3000  інших навчальних закладів
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Європейська (болонська) система освіти

Bища освіта у Франціїища освіта у Франції
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посилання: ONISEP 
2015 

Схема системи вищої освіти Франції
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посилання: ONISEP 
2015 

Схема системи вищої освіти Франції
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посилання: ONISEP 
2015 

Схема системи вищої освіти Франції

Умови прийому

- на 1 рік навчання в університеті (Dossier DAP)Dossier DAP))
- на 1 курс до внз іншого типу (Dossier DAP)https://www.parcoursup.fr)
- на 2-5 курс до університету та інші внз
- на мистецькі спеціальності (Dossier DAP)campusart.org))
- до Ахітектурних шкіл  (Dossier DAP)Dossier jaune)
- до докторських шкіл 
(Dossier DAP)https://doctorat.campusfrance.org)/phd/dschools/main)

Пакет документів:
-Резюме
-Мотиваційний лист
-Транскрипт оцінок за всі 
роки навчання
-Мовний сертифікат
+ Рекомендації, дипломи 
тощо.
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Вимоги до рівня знань французької мови

Bища освіта у Франціїища освіта у Франції

 Допустимой рівень володіння французькою мовою для 
навчання у Франції 

Бажаний рівень – B1 або B2 
Рівень B2 - це необхідна умова для вступу на 1-рік бакалаврата  

(відповідно до умов досьє DAP)*
Вищі рівні володіння мовою C1 або C2 можуть вимагатись для 

вступу на деякі спеціальності 

 Сертифікати та дипломи про знання французької мови 
Підверджують володіння мовою на певному рівні 
Сертифіковані центри розташовано по всій Україні 

* Результати тесту ТСF-DAP мають бути не нижче ніж рівень B1
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посилання: ONISEP 
2015 

Знання мови

Дипломи DELF-DALF
офіційні дипломи, які засвідчують рівень володіння французькою мовою як іноземною. 

1. Видаються: Міністерством освіти Франції та 
визнаються у всьому світі.
2. Іспити DELF та DALF проводяться під керівництвом 
Міжнародного центру педагогічних досліджень- CIEP, 
який є частиною Міністерством освіти Франції.

Тести із знання фрацузької:
-ТСF DAP, TCF, TEF
-Діють тільки 2 роки

ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
•Діють пожиттєво
•адаптовані для різних категорій 
людей
•6 рівнів – 6 окремих дипломів
•Здача у Французькому інституті та 
Альянс франсез
https://institutfrancais-ukraine.
com/certifications/calendrier

http://www.ciep.fr/delf-dalf
Ціни:
-DELF/DALF : 540-1800 грн.
-Тести: 2000-4500 грн.

http://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.ciep.fr/delf-dalf
http://www.ciep.fr/delf-dalf
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ДИПЛОМ Назва диплому Адміністративний внесок

БАКАЛАВРАТ

•  Диплом бакалавра

•Університетський 
технологічний   диплом  (DUT)DUT)) 170 €  

МАГІСТРАТУРА
• Диплом магістра 243 €

ІНЖЕНЕР • Диплом інженера / ступінь 
магістра 601 € - 2500 €

ДОКТОР • Диплом доктора філософії 391 €

Адміністративні внески для запису на основні державні освітні курси у 2016-
2017
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Університети

 Університети є державними навчальними закладами, які 
фінансуються урядом Франції

 Університети видають дипломи державного зразка (Бакалавр, 
Магістр, Доктор філософії) та університетські дипломи

 Запис на 1-й рік навчання відбувається на основі диплому про 
повну середню освіту

  Університети надають освіту у всіх галузях знань

 В університетах навчається понад 219 939 студентів, які 
складають 73,6 % від загальної кількості французького 
студентства
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Вищі школи

Bища освіта у Франціїища освіта у Франції

Інженерні школи, вищі нормальні школи (ENS), інститути 
політичних наук (IEP), комерційні та бізнес школи, 
ветеринарні школи тощо

Високопрофесіоналізована якісна освіта

Суворий вступний конкурс

Вищі школи, які мають державну акредитацію  видають 
державні диплом про повний цикл вищої освіти, у деяких 
випадках ще і диплом магістра

Платна форма навчання

Багато програм навчання англійською мовою

У Вищіх школах навчається понад 58 022 іноземних студентів 
(дані на 2015 р.)



15

Диплом інженера

Bища освіта у Франціїища освіта у Франції

Ключові цифри
 800 000 фахових інженерів у Франції
 Понад 220 Вищих інженерних шкіл, які видають 

диплом інженера  (¼ в університетах)
 200 напрямків навчання 
 Тривалість навчання 5 років, 10 навчальних семестрів, 

300 кредитів ECTS

 
      Диплом інженера 
Відповідає ступіню Магістра
Визнаний AACRAO (акредитаційна організація Сполучених Штатів), 
як еквівалентний дилому Магістра Інженерії 

 Надає можливість продовжити навчання у докторантурі

Інженерна освіта
 Включає освітні курси з менеджменту та міжнародних 

відносин
 Багатодисциплінарний освітній курс
 Освітні програми тісно пов'язані з практичними 

стажуваннями 
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Освітні програми англійською мовою
 « Taught in English »

Bища освіта у Франціїища освіта у Франції

 1200 програм, де студенти навчаються англійською мовою 
(дані на червень 2016)
 77 на рівні бакалаврвата
 950 на рівні магістратури
 544 спеціальнсті за державним дипломом

 Он-лайн каталог програм « T)aught in English »
 Опис програм
 Умови вступу
 Вимоги до мовного рівня
 Вартість навчального курсу
  Можливості вивчення французької мови
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Стажування у Франції

 Стажування входять до програми освітніх курсів

 Для оформлення стажування необхідно підписувати 
тристоронній контракт 
 студент – підприємство – навчальний заклад

 Тривалість стажування : залежить від навчальної програми
 Максимальна тривалість  :6 місяців

 З грудня 2014 року було закріплено положення про необхідність 
оплачувати роботу стажера, якщо стажування триває більше 
ніж 2 місяці

 Статус cтажера : тажера : 
 Стажер не є працівником підприємства
 На період стажування на стажера розповсюджуються усі 

положення про соціальний захист 
 Відповідає вимогам кодексу законів про працю
 Відповідає внутрішнім актам підприємства

www.euroguidancтажера : e-francтажера : e.org/fr

http://www.euroguidance-france.org/
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Здобуття PhD - Докторські школи

 Наукові дослідження здійснюються в тісному партнерстві з 
дослідницькими організаціями та науковими центрами 
(CNRS, INSERM, INRA…) або безпосередньо в їх ) 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)
• 67 000 докторантів
• 13 000 закінчених наукових досліджень щороку

                              Source MESR
www.euroguidancтажера : e-francтажера : e.org/fr

Розвиток наукових досліджень у Франції.
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Мій навчальний рік у Франції

www.euroguidancтажера : e-francтажера : e.org/fr

Приблизний місячний бюджет студента Франції.

Стаття витрат Сума

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 3,25 за 
комплексний обід)
В. 200 євро

Транспорт 30 євро

Відпочинок 80 євро

Різне 60 євро

Всього: 650/1500 євро
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Мій навчальний рік у Франції

www.euroguidancтажера : e-francтажера : e.org/fr

Календар подій: В УКРАЇНІ

Що? Де? 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



21Bища освіта у Франціїища освіта у Франції

Мій навчальний рік у Франції

www.euroguidancтажера : e-francтажера : e.org/fr

Календар подій: У ФРАНЦІЇ
Що? Як? Коли?

Оплата соціального 
страхування 90 євро

Реєстрація через сайт крус до запису в 
університет

Одразу після 
приїзду

Адміністративний запис 
в університет

Оплата витрат за запис та інших зборів Одразу після 
приїзду

Оформлення 
документів в ОФІЇ для 
отримання 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
Не пізніше ніж в 
перші 3 місяці

Пройти медогляд після  отримання 
виклику від OFII

в OFII  зробити відповідну відмітку  (55 EUR), яка ), яка 
трансформує візу у вид на проживання

після медогляду
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Джерела фінансування: пошуковий сервер CampusBourses

Стипендіальні програми:
-стипендії EIFFEL http://www.cтажера : ampusfrancтажера : e.org/en/eiffel 
подання через обраний французький заклад ~ листопад

- cтипендії Paris-Saclay
http://universite-paris-sacтажера : lay.fr/fr/universite/offre-emploi/appel-
bourses-de-mobilite-internationale-niveau-master-entrante-
2015-2016  ~ 2 хвилі: другий семестр року н-1

- Bourses de la ville de Paris : 

www.paris.fr/portail/Educтажера : ation/Portal.lut?page_id=1942 ~ 
березень

- стипендії ERASMUS + 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/sel
ected_projects_action_1_master_courses_en.php

- cтипендії уряду Франції ukraine.campusfrance.org
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у магістратурі (DUT)рівень М 2) за будь-якою дисципліною 
тривалістю 9 місяців  (DUT)700 євро);

в аспірантурі зі спільним французько-українським 
науковим керівництвом для роботи над дисертацією (три 
наукових стажування по 4 місяців упродовж 3 років, 1060 євро);

стажування для аспірантів для роботи над дисертацією 
(до 6 місяців, 1060 євро);

Джерела фінансування: стипендії уряду Франції для навчання

Стратегічні цілі 

- Елемент впливу в майбутньому
- Гарантія якості французької освіти
- Підтримка французьких підприємств 
представлених в Україні
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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 або тільки-но започаткованого 
французько-українського освітнього  та/чи наукового 
співробітництва;

Володіння французькою та/чи англійською мовою 
залежно від навчального проекту;

Джерела фінансування: стипендії уряду Франції для навчання

Вимоги до кандидатів

Анонси  конкурсів 
дивіться на сайті:

 
ukraine.cтажера : ampusfrancтажера : e.org

В рубриці 
“Гранти та стажування”

чи

http://institutfrancтажера : ais-ukraine.cтажера : om/
etudier/bourses
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Документи необхідно подати щонайпізніше 15 березня

1) Заповнити анкету стипендіата (DUT)Магістратр / Аспірант)
(завантажити з сайту ukraine.cтажера : ampusfrancтажера : e.org)

2) підготувати такі документи (DUT)французькою чи англійською 
мовою 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, який 
підтверджує зацікавленість Вашою кандидатурою або лист про 
попереднє зарахування (формат pdf))**

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

Стипендії уряду Франції для навчання
Регламент та терміни подачі документів 

Анонси  конкурсів 
дивіться на сайті:

 
ukraine.cтажера : ampusfrancтажера : e.org

В рубриці 
“Гранти та стажування”

чи

http://institutfrancтажера : ais-ukraine.cтажера : om/
etudier/bourses
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- 2 рекомендаційні листи, написані французькою чи англійською 
мовою (формат pdf)) 

3) Надіслати повний пакет документів на електронну адресу 
Bища освіта у Франціїgfselecтажера : tion @ gmail.cтажера : om

4) Надіслати повідомлення про подання кандидатури на ел. 
aдресу  oksana.lando @ ifu.kiev.ua з вказаною темою листа 
«конкурс стипендій Bища освіта у ФранціїGF»,», щоб отримати адресу он-лайн 
реєстрації

Увага: повний пакет документів не має перевищувати 3 
Megabytes!

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.

Стипендії уряду Франції для навчання

Анонси  конкурсів 
дивіться на сайті:

 
ukraine.cтажера : ampusfrancтажера : e.org

В рубриці 
“Гранти та стажування”

чи

http://institutfrancтажера : ais-ukraine.cтажера : om/
etudier/bourses
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стажування для молодих науковців віком до 40 років на 1-2 
місяці з будь-якої дисципліни (DUT)1060 євро); 

1-2 конкурси на рік (20 лютого / 20 червня) деталі конкурсу 
оголошуються на сайті Посольства Франції в Україні у рубриці 
Наукове та університетське співробітництво та на сайті  
ukraine.cтажера : ampusfrancтажера : e.org у рубриці Гранти /стажування.

стажування для досвідчених науковців (DUT)31 березня) для 
розвитку науково-університетського співробітництва (15-30 днів, 
1700 євро);

1 конкурс на рік

Стипендія для стажування у літній школі F»,EMIS (DUT)березень)
для молодих режисерів, сценаристів та продюсерів
(2 місяці, 900 євро)
1 конкурс на рік

Стипендії уряду Франції на стажування

Анонси  конкурсів 
дивіться на сайті:

 
ukraine.cтажера : ampusfrancтажера : e.org

В рубриці 
“Гранти та стажування”

чи

http://institutfrancтажера : ais-ukraine.cтажера : om/
etudier/bourses
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Програма спільних дій ДНІПРО Конкурс відкрито для 
дослідницьких груп та лабораторій університетських та 
наукових установ та підприємств.

 
Заохочується: Активна участь у проекті молодих вчених, 

особливо аспірантів та молодих науковців
На 1 проект надається близько 2000 євро на рік (МЗС Франції): 
550€ подорож / 110€ добові
100 000 грн.(МОН України): дійсна ціна за подорож / 80-90 € добові 

+ оплата праці та устаткування

1 конкурс кожні 2 роки — 8 конкурс 2017-2018 роки
Подання документів до червня 2018 року

деталі попереднього конкурсу оголошуються:
http://www.cтажера : ampusfrancтажера : e.org/fr/dnipro
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2016/03/31/konkurs-

spilnix-ukrayinsko-francтажера : zuzkix-naukovo-doslidnix-proektiv-na-
period-2017-2018-rokiv/

 

Джерела фінансування: 
наукова співпраця
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Бюро Campus F»,rancтажера : e Київ
Тел.: +38 44 204 81 90 (Пн. і Пт.) / 486 28 80 (Вт.-Чт.)
 cтажера : ampusfrancтажера : e.kiev@gmail.cтажера : om

Campus F»,rancтажера : e: Відділ університетської співпраці
Тел.: +38 044 486 11 54 / 482 23 71 
oksana.lando@ifu.kiev.ua

Мережа Альянс франcтажера : ез в Україні
http://www.afukraine.org/-Al-yans-fransez-v-Ukrayinii,41-.html

Контакти в Україні
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