
 

 
Календар подачі кандидатури на стипендії для навчання М2 в Центральній 

Школі Ліона (ЦШЛ) при підтримці посольства Франції в Україні 

 

 

Стипендія включає : 

1.     700 євро/міс протягом 6-7 ми місяців  

2.     Статус стипендіата уряду Франції 

3.     Безкоштовна віза 

4.     Безоплатне навчання 

5.     Медична страховка 

6.     Допомога при пошуку гуртожитку 

7.     Допомога при пошуку оплачуваної практики 

 

Єтап 1. Подача кандидатури при вашому ВНЗ до 31/03/2021 (Університет Шевченко 

skryshevsky@gmail.com, КПІ : ogurtsova.o@gmail.com). Досьє на французькій або 

англійській мові має включати: 

  

1.       CV на 1 сторінку максимум з наступною інформацією: 

i. Ім'я та Фамілія з тією самою орфографією що в закордонному паспорті 

ii. Дату, місце і країну народження. Якщо є офіційний переклад свідоцтва 

про народження необхідно вказати як там перекладено.  

iii. Всі необхідні деталі про ваше навчання, університет, спеціальність, вже 

отриманні дипломи, участь в олімпіадах, середній бал, рейтингова 

позиція, і т.д. 

iv. ваш професійний і життєвий досвід (практики, конкурси, олімпіади й 

т.д., мовні сертифікати, проєкти над якими ви працювали, курсові 

роботи, публікації й т.п., подорожі, центри інтересу) 

v. теперішня адреса проживання, а також ваша постійна адреса 

проживання (наприклад ваших батьків) 

2.       Лист-мотивація на 1-2 сторінках, з наступною інформацією: 

i. Повна назва обраної магістерської програми (Mention), а також програми 

спеціалізації (parcours). Цю інформацію можна знайти на сайті всіх 

магістерських програм ЦШЛ : https://www.ec-lyon.fr/en/academics/master-

degrees а також на сайті самої магістерської програми. 

ii. Як навчання ЦШЛ входить в ваш проект професійного розвитку. Як 

обрана програма пов'язана з вже пройденим етапом навчання і з 

вашими майбутніми професійними перспективами?  Чому ви обрали 

саме Францію, чому саме ЦШЛ, чому цю спеціальність для магістра ? Що 

ви про них вже знаєте ? 

iii. Що саме ви можете принести, вкласти зі свого особистого досвіду, для 

програми обміну між нашими ВНЗ (культурна різноманітність, обмін 

досвідом між студентами й т.д.), чому саме в вашу кандидатуру 
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посольство повинно інвестувати стипендію і чому ваша кандидатура 

заслуговує увагу і повинна бути обрана? 

3.       Виписку оцінок с перекладом на французьку чи англійську мову 

4.       Копію закордонного паспорта (при наявності) 

5.       Також бажано листи рекомендації від ваших викладачів/наукових керівників 

 

Єтап 2. Відбір і співбесіда з представниками ЦШЛ (дата буде уточнена але протягом 

тижня 5-9 квітня)  

 

Єтап 3. Відбір і співбесіда в посольстві (дата буде уточнена). Тут додатково потрібно 

буде подати (див https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bgf) : 

1. Проект навчання на 2 сторінки максимум (projet d'études) описуючий : програму 

навчання, чому саме ця програма відповідає вашому карьєрному розвитку 

(професійному проекту) а також чому саме ваша кандидатура підходить до цієї 

програми (цю частину з листа мотивації потрібно окремо описати). 

2. Лист підтримку з ЦШЛ (lettre d’intention) 

3. Фотографія для офіційних установ : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_norme_photo-2.pdf  

 

Результати стипендії будуть повідомленні в середині черня 2021.  

 

 

 

У тебе є питання і хочешь узнати більше про Центрально 

Школу Ліону ?  
Підключайся на онлайн презентацію в четвер 18/03/2021 о 18:00 по Києву : 

 

https://ec-lyon-fr.zoom.us/j/92585248130?pwd=dmpkZGVzK1ovVkRwdWNSVExmbS9xUT09 

ID : 925 8524 8130 

Пароль : 648022 

 
Декілька лінків, щоб познайомитись з історією співробітництва наших ВНЗ : 
 
http://mobilnist.kpi.ua/ec-lyon/  
http://kunews.knu.ua/lionskijj-poglyad-na-spivpracyu/  
 
Контакти : 
ЦШЛ : Антон Корнієнко anton.korniienko@ec-lyon.fr  
КПІ : Ольга Огурцова ogurtsova.o@gmail.com   
Університет Шевченко : Валерій Скришевський skryshevsky@gmail.com 
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