
  
 

 

СТИПЕНДІЇ УРЯДУ ФРАНЦІЇ НА МАГІСТРАТУРУ ТА 

АСПІРАНТУРУ 2022 

Конкурс стипендій уряду Франції на 2022-2023 навчальний рік. 

 
Тривалість програми: 

у магістратурі (Master) за будь-якою дисципліною – від 5 до 9 місяців (стипендія 

700 євро/місяць), 

в аспірантурі під французько-українським подвійним науковим керівництвом для 

роботи над дисертацією: три наукові стажування по 3 місяці впродовж 3 років  

(стипендія 1415 євро/місяць). 

 
Вимоги до кандидатів: 

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 проєкт з обґрунтуванням професійної 

орієнтації; 

володіння французькою та/або англійською мовою залежно від навчального 

проєкту; 

розробка індивідуального студентського проєкту в рамках вже існуючого або 

новоствореного французько-українського проєкту співпраці в освітній та/або 

науковій сфері. 

 
Стипендіати уряду Франції (BGF) отримують наступні послуги: 

щомісячна стипендія протягом місяців навчання у Франції; 

статус стипендіата французького уряду дає право на звільнення від оплати за 

розгляд документів на студентську візу; 

звільнення від оплати за зарахування до державних установ Міністерства освіти, 

досліджень та інновацій Франції (наприклад, до університетів); 

допомогу у пошуку студентського житла у гуртожитках (CROUS), 

соціальне та медичне страхування на період навчання, 

підтримка Campus France в організації вашого перебування та в адміністративних 

процедурах; з координатором у Франції, який відповідальний за ваше досьє та  

відповідатиме на ваші запитання. 



Необхідні документи: 

анкета; 

резюме; 

чітко та детально викладений навчальний проєкт; 

мотиваційний лист; 

лист від французького навчального закладу, підтверджуючий зацікавленість вашою 

кандидатурою, чи лист про попереднє зарахування; 

переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання; 

диплом/сертифікат про володіння французькою або англійською мовою. 

 
Терміни подачі документів: 

подача документів на конкурс триває до 13 березня 2022р. (включно). 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланням: 
сайт Французького Інституту в Україні: 
 https://www.ukraine.campusfrance.org/stipendii-uryadu-francii-magistratura-ta-doktorantura-aspirantura 
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bgf 
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