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?
Резюме складається з 5-ти рубрик:
практична інформація (ПІБ, дата народження, поштова адреса, контактний
телефон, електронна пошта);
освіта (вказати диплом, що здобуваєте зараз, а також раніше отримані дипломи
із зазначенням рівня знань: задовільно/добре/відмінно);
професійний досвід (місця роботи, стажування, заробіток);
володіння мовами (знання мов із зазначенням рівня та сертифікатів, за
наявності);
інше (спортивна або художня діяльність та участь у суспільному житті,
дозвілля,...).

Для чого необхідні мотиваційний лист та навчальний проект?
Мотиваційний лист і навчальний проект мають допомогти Стипендіальній комісії
здійснити попередній відбір кандидатур з-поміж великої кількості поданих документів.
Для Вас це є можливістю надати додаткову інформацію, яка не була зазначена ані у
Вашій анкеті, ані у Вашому резюме. Мотиваційний лист та навчальний проект повинні
надати Комісії відповідь на два типи запитань:
Чому Ви бажаєте навчатися у Франції? Якою мірою це буде Вам корисно?
Наскільки зрілим та обміркованим є Ваш проект?
Чому Французька держава повинна фінансувати саме Вас, тобто інвестувати у
Ваш проект, а не іншого кандидата?
Слід пам’ятати, що Ваші документи будуть розглядатися одночасно з іншими
кандидатурами, які можуть мати профіль подібний до Вашого. Лише Ви можете надати
Комісії аргументи на свою користь.

Campus France / SCAC, 39 rue Reitarska, 01 901 Kiev
Tel. +38 044 406 81 90 / +38 044 486 28 80
Fax : +38 0442393136
Courriel: campusfrance.kiev@gmail.com
cfucus@gmail.com

Що таке навчальний проект?
Навчальний проект - це текст обсягом 1-2 сторінки, який повинен допомогти
Стипендіальній комісії визначити серйозність та переконливість Ваших намірів.
Згадані серйозність та переконливість можуть бути відображені через розгляд Ваших
освітніх здобутків, набутих навичок, а також знань та навичок, які Ви бажаєте отримати,
та професійних амбіцій.
У результаті розгляду проекту Комісія повинна зрозуміти:
− Яку освіту Ви здобули/здобуваєте та з якою метою?
− Як проект навчання у Франції вписується в обраний Вами освітній курс: що
Ви плануєте вивчати і чому? Доцільність Вашого вибору з огляду на вже
отриману освіту?
− Що Ви збираєтесь робити після повернення до України?
− Як навчання у Франції може допомогти Вашому кар’єрному зростанню? В
якій установі та на якій посаді Ви себе бачите через 5-10 років?

Обґрунтування професійного вибору є важливою складовою навчального
проекту.
Намагайтеся бути якомога конкретнішими у своїй аргументації. Не вагайтеся
посилатися на найкорисніші, з Вашого погляду, освітні курси в обраних французьких
закладах вищої освіти та обґрунтовуйте переваги французької освіти для Ваших
майбутніх роботодавців.
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Що таке мотиваційний лист?
Мотиваційний лист – це текст обсягом приблизно в 1 аркуш, в якому Ви пояснюєте
Комісії чому необхідно надати стипендію саме Вам. Це своєрідна захисна промова,
покликана переконати членів Комісії, та водночас стисла демонстрація Ваших кращих
якостей.
Не забувайте, що навіть якщо Ваші резюме та навчальний проект вже містять загальну
інформацію про Вашу кандидатуру, необхідно допомогти Комісії зорієнтуватися та
побачити відразу найголовніше у масі поданої інформації.
Під час розгляду листа Стипендіальна комісія повинна зрозуміти:
− Чому Ви вирішили додатково отримати освіту у Франції?
− Чому Ви обрали той чи інший навчальний заклад?
− Чому саме Ваша кандидатура повинна бути обрана з-поміж інших?
Намагайтеся, і тут, висловлюватися якомога конкретніше: „Я люблю Францію та
французьку культуру” не є переконливим аргументом для Комісії, яка зважає передусім
на професійність. Висловлювання на кшталт ”Я обрав цей заклад, тому що він має
чудову репутацію” не є достатнім, щоб довести серйозність Вашого вибору, якщо при
цьому Ви не додаєте такі уточнення: в якій саме галузі заклад має визнану репутацію?
Чи йдеться саме про галузь Ваших досліджень? Які з його навчальних програм
приваблюють Вас найбільше?
Пам’ятайте про необхідність підкреслити факти, які не повністю висвітлюються в інших
документах, проте свідчать про Вашу зрілість, зокрема, досвід роботи за фахом або
волонтерську діяльність, і допомогли Вам набути певних якостей, навичок та знань.
Загалом, мотиваційний лист має відображати усю відповідальність, з якою Ви підійшли
до підготовки Вашого навчального курсу у Франції.

Контакти:
Оксана Ландо
Координатор стипендій уряду Франції
oksana.lando@ifu.kiev.ua
Французький культурний центр
вул. Гончара 84, 01054 Київ
тел.: +38 044 482 23 71
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