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Програма ім. 

Фулбрайта

 На сьогодні найбільшою програмою міжнародних обмінів у 

галузі освіти в Сполучених Штатах Америки є Програма ім. 

Фулбрайта.

 Заснована у 1946 році сенатором Джеймсом Вільямом 

Фулбрайтом, вона спрямована на зміцнення культурно-

академічних зв’язків між громадянами Сполучених Штатів та 

інших країн. 

 До Програми вже долучились 155 країн світу, її учасниками 

стали більше 300 тисяч осіб, а сама Програма давно посіла 

чільне місце у системі міжнародної освіти.
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“

”

Мета Програми у тому, щоб принести 

трохи більше знань, трохи більше 

здорового глузду та трохи більше 

співчуття у світові справи, і тим самим 

збільшити шанси на те, що нації нарешті 

навчаться жити в мирі та дружбі.

Дж. Вільям Фулбрайт

Сенатор США, засновник Програми
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Програма ім. Фулбрайта

в Україні

 1992 – започаткування Програми у незалежній Україні.

 2017 – Програма відсвяткувала 25 років роботи в Україні.

За цей період:

понад 1000 українських науковців

майже 700 американських фахівців

понад 200 американських інституцій
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КПІ ім. Ігоря Сікорського відвідали 14 фахівців з 

найрізноманітніших галузей:

 комп’ютерні та інформаційні науки

 політичні науки

 державне та бізнес управління

 інженерія

Програма ім. Фулбрайта

у КПІ ім. Ігоря Сікорського
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Конкурси для українських учасників 

у Програмі ім. Фулбрайта

 Для студентів старших курсів та випускників ВНЗ

 Fulbright Graduate Student Program

 Для молодих викладачів та дослідників

 Fulbright Research and Development Program

 Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program

 Для кандидатів та докторів наук, дослідників та фахівців

 Fulbright Visiting Scholar Program

 Для викладачів та фахівців соціально-гуманітарного
профілю

 The Fulbright Scholar-in-Residence Program 6



 Для американських науковців, викладачів та фахівців

 U.S. Fulbright Scholar Program

 Для навчальних та наукових установ України

 Fulbright Specialist Program
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Конкурси для американських 

фахівців у Програмі ім. Фулбрайта



Fulbright Graduate Student Program

 Навчання в американських університетах від одного до 

двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі 

можуть брати участь студенти старших курсів, випускники 

ВНЗ.

 Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні 

та природничі дисципліни.

 Обов’язкова вимога: мати щонайменше диплом 

бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2020 р.)

Програма для студентів старших курсів
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Fulbright Research and 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 

щонайменше 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

 …тощо.

Науково-дослідницька програма для молодих дослідників

Термін подання документів – 1 листопада щороку.
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 Проведення досліджень в університетах, наукових та 
дослідницьких інституціях США на період від трьох до 
дев'яти місяців.

 Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь:

 кандидати наук, доктори філософії, доктори наук

 дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою 
(спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не 
менше п'яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії 
або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних 
(міжнародних) наукових фахових виданнях

 діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства, журналісти 
та юристи

Fulbright Visiting Scholar Program

Програма для кандидатів та докторів наук, дослідників та 

фахівців

Термін подання документів – 15 жовтня 2019 року.
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 Програма покликана сприяти налагодженню й розвитку 

наукової та культурної співпраці у коледжах і університетах 

США, що недопредставлені або ж мають малий досвід у сфері 

міжнародної освіти, через запрошення фахівців на 

викладання, поглиблення навчальних курсів й уведення нових 

навчальних програм, започаткування спільних наукових 

проектів й академічних обмінів.

 Відбором кандидатів на участь у Програмі займається 

американська сторона відповідно до заявки американського 

вишу.

Fulbright Scholar-in-Residence 

Program
Програма для викладачів та фахівців соціально-

гуманітарного профілю
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 Програма пропонує гранти американським 

викладачам, дослідникам, адміністраторам й фахівцям 

різного спрямування для викладання, проведення 

досліджень й викладання/дослідження у вищих 

навчальних закладах й наукових установах України.

 Тривалість гранту – 5-10 місяців.

U.S. Fulbright Scholar Program

Програма грантів для американських фахівців
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 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 у 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

 розроблення навчальних планів/навчальних матеріалів

 проведення програм, спрямованих на підвищення кваліфікації 
українських фахівців

Fulbright Specialist Program

Програма для українських навчальних і наукових установ
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 мати українське громадянство та проживати в Україні

 вільно володіти англійською мовою на рівні, достатньому 

для професійного спілкування в англомовному науковому 

середовищі

 повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну 

гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують 

учасники програм обмінів

 ті, хто раніше отримували візу категорії J-1 та J-2, можуть 

подаватись на Програму не раніше 2-х років після 

повернення в Україну

Вимоги до кандидатів
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2015-2016
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"Цифрове навчання з використанням 
сучасних освітніх технологій"

Візит д-ра Бетул Черкавскі

(Університет Аризони)

2017-2018
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Вдячна за увагу!

КОНТАКТИ

03056, Україна, Київ, пр. Перемоги, 37,

КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кімн. 171/5

Департамент міжнародного співробітництва,

відділ координації міжнародної проектної діяльності

тел. +38 044 204 80 19

s.shukayev@kpi.ua
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