
FULBRIGHT GRADUATE 

STUDENT PROGRAMM 



 Навчання в американських  університетах  від 

одного до двох років на здобуття ступеня магістра. 

У конкурсі можуть брати участь студенти старших 

курсів, випускники  ВНЗ. 

 Система цього рівня освіти передбачає  широкий 

спектр можливостей : здобуття магістерського  

ступеня (master's program); навчання за суміжною 

спеціальністю ; річне/півторарічне  навчання без 

отримання диплому з метою поглиблення знань з 

певної наукової дисципліни (non-degree study 

program); підготовка до кваліфікаційних  іспитів і 

вступу до аспірантури  (doctorate program). 

 

FULBRIGHT GRADUATE STUDENT PROGRAMM  

НА 2015 -2016 АКАДЕМІЧНИЙ  РІК  



 Інженерні науки 

 Інформаційні науки 

Комп'ютерні науки 

Лінгвістика/ 

прикладна лінгвістика 

Математика 

Матеріалознавство 

Політичні науки 

Правознавство 

Соціологія 

Фізика 

Хімія 

Біологія 

Ґендерні студії 

Генетика 

Географія 

Геологія 

ГА ЛУЗІ  СПЕЦІА ЛІЗАЦІЇ :  ГУМАНІТАРНІ ,  СОЦІА ЛЬНІ ,  

ТОЧНІ ,  ТЕХНІЧНІ  ТА ПРИРОДНИЧІ  ДИСЦИПЛІНИ  



Мати українське громадянство  

Володіти англійською мовою  

Мати диплом бакалавра  

Повернутись в Україну на 2 

роки після завершення 

терміну гранту 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ 



 Працівники Посольства Сполучених Штатів Америки в 

Україні та урядових агенцій США, що входять до 

дипломатичної місії США в Україні; Програми імені 

Фулбрайта в Україні та інших організацій, програм 

навчання та обмінів, що фінансовані Державним 

Департаментом США.  

 Громадяни України, які постійно проживають на 

території США впродовж 5 років; ті, хто мають дозвіл на 

постійне проживання в США; студенти, які навчаються 

в американських університетах на час проведення 

конкурсу. 

 Ті, хто раніше отримували візу категорії J -1 та J-2, 

можуть подаватись на Програму не раніше 2 -х  років 

після повернення в Україну.  

НЕ МОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ  



Оплата навчання в                 

університеті 

Щомісячна стипендія 

Медичне страхування 

Квиток в обидва боки 

 

УМОВИ ГРАНТУ 



Анкета 

Обов'язкові додаткові форми 

Три рекомендаційні листи 

Копії всіх документів про вищу 

освіту 

Портфоліо (для кандидатів з 

творчих напрямків) 
 

Документи приймають до 16 травня щороку. 

 

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ  

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html


 Перевірка документів (травень 2014)  

 Рецензування робіт американськими та 

українськими фахівцями  (червень-липень 2014)  

 Співбесіда англійською мовою з учасниками 

півфіналу (середина вересня 2014)  

 Затвердження рекомендованих кандидатів  (січень -

квітень 2015)  

 Початок навчання/гранту – серпень -вересень 2015 

року. 

ЕТАПИ ВІДБОРУ 



Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест 

TOEFL iBT (Internet-based Test of English as a Foreign 

Language) та GRE General Test (Graduate Record 

Examination) у жовтні -листопаді 2014 року.  

Кандидати з права складатимуть лише TOEFL . 
 

Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує 

учасникам конкурсу витрати на проїзд та 

перебування у Києві під час співбесіди; оплачує 

комп'ютерне тестування для фіналістів програми; 

надає візову підтримку стипендіатам.  

 

ФІНАЛІСТИ! 



 

Координатор програми — Інна Бариш 

ibarysh@iie.org; student.ukraine@iie.org 

Асистент програми 

(office.ukraine@iie.org) 

Тел.: +380 (44) 287 07 77  

КОНТАКТИ 

mailto:ibarysh@iie.org
mailto:student.ukraine@iie.org
mailto:office.ukraine@iie.org


Дякую за увагу! 


