
 

 
 
 
 

Інформаційне повідомлення 
 

До уваги деканів факультетів, директорів інститутів 
та керівників підрозділів університету! 

 

Відділ міжнародних проектів повідомляє про вихід 151 випуску 
інформаційної системи „Джерело” в галузі міжнародної науково-
технічної та зовнішньоекономічної діяльності НТУУ „КПІ” 

 
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК: 

ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ  
ІМЕНІ ФУЛБРАЙТ 

Об’явлені нові конкурси за такими напрямками: 
 
І. Для студентів та випускників ВНЗ 

Стипендії імені Фулбрайт для навчання в університетах 
сполучених штатів Америки. 
Навчання в американських університетах від одного до двох років на 
здобуття ступеня маґістра. У конкурсі можуть брати участь студенти 
старших курсів, випускники ВНЗ, аспіранти.  
Вимоги до кандидатів: українське громадянство та проживання в 
Україні на час проведення конкурсу; диплом бакалавра, спеціаліста 
або маґістра на час призначення стипендії; вільне володіння 
англійською мовою Кандидати повинні подаватись на програму не 
раніше ніж через 5 років після перемоги в іншому конкурсі за 
Програмою ім. Фулбрайта.  
Умови ґранту: оплата навчання в університеті, щомісячна стипендія, 
додаткові кошти для придбання підручників та професійної літератури, 
медичне страхування, квиток в обидва боки. 
Офіс Програми ім. Фулбрайта покриває всі витрати учасників конкурсу 
(проїзд та перебування у Києві під час співбесіди), оплачує 
комп'ютерне тестування для фіналістів програми, надає візову 
підтримку стипендіатам. Початок ґранту — серпень-вересень 2011 
року. Документи приймають до 16 травня 2010 року  
Детальна інформація: 
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1 
 

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=35&lang=1


ІІ. Для молодих викладачів та дослідників 
Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах сполучених 
штатів Америки. 
Навчання у провідних американських університетах на рівні 
аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня 
PH.D. Щороку Державним Департаментом США виділяється 30-40 
стипендій для молодих науковців з різних крахн світу. Кандидати 
повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення 
стипендії. 
Документи приймають до 16 травня 2010 року 
Детальна інформація: 
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=392 
 

ІІІ. Для кандидатів та докторів наук, молодих дослідників 
та аспірантів. 
 
1. Стипендії імені Фулбрайт для проведення наукових досліджень 
в університетах сполучених штатів Америки. 
Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох 
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 ґранту. При відборі кандидатів 
до уваги братимуть їхні професійні досягнення, реальність 
запропонованого проекту та його довгострокову цінність.  
Окрім гуманітарних та суспільних наук, до конкурсних галузей 
спеціалізації включено також точні, технічні та природничі дисципліни.  
Вимоги до кандидатів. 
Українське громадянство та проживання в Україні на час проведення 
конкурсу, вільне володіння англійською мовою, відповідність вимогам 
для отримання візи J-1: повернення в Україну на 2 роки після 
закінчення терміну ґранту. 
Останній термін подання анкет: 15 жовтня щороку 
Детальна інформація: 
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=32&lang=1 
 
2. Fulbright-Kennan Program 
Інститут Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців імені 
Вудро Вілсона і Програма імені Фулбрайта започаткували спільну 
програму з надання дослідницьких грантів у галузі гуманітарних і 
суспільних наук. Стипендії будуть надаватися вченим з України і 
Російської Федерації. Ця програма має замінити Регіональну програму 
наукового обміну, частину якої адміністрував Інститут Кеннана з 1993 

http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=392
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=32&lang=1


року. За новою програмою 12 науковців з України і Росії протягом 
шести місяців проводитимуть дослідження у сфері гуманітарних і 
суспільних наук на базі Інституту Кеннана.  
Грантом передбачено надання щомісячної стипендії, приміщення для 
роботи, комп'ютерного забезпечення і допомоги у проведенні 
дослідження. Стипендіати мають перебувати в Інституті Кеннана 
протягом усього періоду дії гранту. Стажування розпочинається у 
вересні або березні кожного року.  
Детальна інформація: 
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=33&lang=1 
 
ІV. Запрошення американських фахiвцiв (1-2 семестри) 
В межах Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта українські 
навчальні заклади можуть запросити американських спеціалістів з 
будь-якого фаху для читання лекцій протягом одного або двох 
семестрів 2009-2010 академічного року.  
Для запрошення потрібно заповнити анкету із зазначенням бажаного 
для українського університету профілю спеціаліста. Університети 
можуть також надсилати іменні запрошення на американських 
науковців, з якими працюють у рамках спільних проектів. При 
необхідності запросити декілька американських фахівців за кожною 
окремою вимогою заповнюється окрема анкета.  
Радa міжнародних обмінів науковцями (CIES) у Вашингтоні визначає 
фахівців серед певного кола тих науковців, які подають заявки на 
участь у конкурсі за програмою обмінів. Грант, як правило, покриває 
всі витрати американським науковцям на перебування в країні, а саме: 
авіапереліт, стипендію (заробітну платню) на весь період зазначеної 
діяльності, медичне страхування. Українські установи повинні 
забезпечити американського викладача місцем роботи та надати 
необхідну асистентську допомогу.  
Останній термін подання анкет: 31 жовтня 2010 року.  
Детальна інформація: 
http://www.fulbright.org.ua/page.php?pid=37&lang=1 
 
 

Випуск 151 інформаційної системи «Джерело» можна знайти на 
сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) -  головного корпусу,  
Тел: 406-80-19, контактна особа – Мирошник Олександра 
E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
Керівник відділу міжнародних проектів   Шукаєв С.М. 
16.04.2010 
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