Програма ім. Фулбрайта — це найстаріша і найбільш відома у світі програма наукових
обмінів Сполучених Штатів Америки. Вона діє з 1946 року, нині – у 150 країнах світу.
Спільними зусиллями з науковими спільнотами інших країн США створили програму, за
якою науковці, студенти та громадські діячі мають змогу побувати в Америці, а американці
– в інших країнах світу. Понад 500 українських стипендіатів провели рік наукової праці в
США та більше 300 американців займались дослідницькою діяльністю в Україні.
Fulbright Graduate Student Exchange Program
Стипендії для навчання на магістерському рівні в університетах США.
Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня
магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ та
аспіранти. Кандидати повинні мати диплом бакалавра, спеціаліста або магістра на час
призначення стипендії.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни

Документи приймаються до 16 травня щороку.
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
Fulbright Faculty Development Program
Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев'яти
місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним
досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня;
кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних
закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної,
музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники
громадських організацій (НДО).
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни
Термін подання документів - 1 листопада щороку.
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
Fulbright Scholar Program
Проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких інституціях
США на період від трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати
та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи;
дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років та аспіранти або
здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни

Документи приймають до 15 жовтня щороку
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

Fulbright Specialists Program
Запрошення американського фахівця
Українські навчальні та наукові установи можуть запросити науковців зі Сполучених Штатів
на термін від 2-х до 6-и тижнів для:


Читання лекцій для студентів та аспірантів



Участі в наукових програмах та конференціях з врахуванням попередньо
узгодженого плану роботи науковця



Проведення консультацій з питань адміністрування освіти для керівників та
адміністраторів вищих навчальних закладів



Проведення семінарів та практикумів



Розробки навчальних планів/навчальних матеріалів



Проведення програм, спрямованих на підвищення кваліфікації українських
спеціалістів
Документи приймаються за три чотири місяці до наміченої дати приїзду
американського фахівця.
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/40/us-specialist.html
U.S. Fulbright Scholar Program
Запрошення американського фахівця
Запрошення американських фахівців (1-2 семестри). У межах Програми академічних
обмінів імені Фулбрайта українські навчальні заклади можуть запросити американських
спеціалістів з будь-якого фаху для читання лекцій протягом одного або двох семестрів
2014-2015 академічного року.
Документи приймаються до 31 жовтня щороку.
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/39/us-scholar.html 1
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