
Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Україні 
 

Щорічні конкурси для навчальних та наукових установ України 

 

1. Fulbright Specialist Program 

 

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 

 

Галузі спеціалізації: 

 Антропологія та археологія 

 Адміністрування бізнесу 

 Засоби комунікації та журналістика 

 Економіка 

 Освіта 

 Охорона навколишнього середовища 

 Інформаційні технології 

 Право 

 Бібліотечні науки 

 Мирні ініціативи та розв'язання конфліктів 

 Політичні науки та громадська політика і громадське управління 

 Охорона здоров'я 

 Соціологія та соціальна робота 

 Американські студії (мистецтво, історія мистецтва, танець, історія, література, 

музика, масова культура, релігія, театр) 

 Планування діяльності міста 

 

Розподіл витрат: 

Подорож в Україну та виплата гонорарів покривається американською стороною. 

Український заклад, який запрошує науковця, бере на себе покриття дорожніх витрат в 

Україні й забезпечує американського спеціаліста житлом і харчуванням. 

 

Термін подання заявок: 

Українські навчальні заклади, які бажають запросити американського фахівця повинні 

подати заявку до офісу Програми імені Фулбрайта за три-чотири місяці до наміченої дати 

його приїзду. 

 

Анкета на учать у програмі доступна за лінком: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/40/us-

specialist.html  [Анкета] 

 

Документи приймають за три-чотири місяці до наміченої дати приїзду науковця. 

 

Координатор програми — Наталія Залуцька 

 scholar@fulbright.com.ua; nataliazalutska@gmail.com; факс 044-230-20-60 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/40/us-specialist.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/40/us-specialist.html
http://www.fulbright.org.ua/uploaded/File/applications/Project%20Request%20Form_2013.doc
mailto:scholar@fulbright.com.ua
mailto:nataliazalutska@gmail.com


2. U.S. Fulbright Scholar Program 

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. 

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. 

Галузі спеціалізації: 

 Агропромисловість 

 Американська історія 

 Американська література 

 Антропологія 

 Археологія 

 Архітектура 

 Мистецтво 

 Історія мистецтва 

 Біологічні науки 

 Адміністрування бізнесу 

 Хімія 

 Комунікація 

 Комп’ютерні науки 

 Танці 

 Лінгвістика 

 Економіка 

 Інжиніринг 

 Охорона навколишнього середовища 

 Кіноматограф 

 Географія 

 Геологія 

 Історія (США та інших країн) 

 Охорона пам'яток історії 

 Громадська / всесвітня охорона 

здоров'я 

 Літературознавство (література США та 

інших країн) 

 Правознавство 

 Бібліотечні науки 

 Американські студії (мистецтво, історія 

мистецтва, танець, історія, література, 

музика, масова культура, релігія, театр) 

 Математика 

 Медичні науки 

 Музейна справа 

 Музика 

 Філософія 

 Фізика 

 Астрономія 

 Політичні науки 

 Психологія 

 Публічне адміністрування 

 Релігієзнавство 

 Соціологія 

 Соціальна робота 

 Лінгвістика 

 Планування діяльності міста 

 Інформатика 

 Журналістика 

 

 

Анкета на участь у програмі доступна за лінком: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/39/us-

scholar.html [Анкета] 

 

Документи приймають до 31 жовтня щороку 

 

Координатор програми — Наталія Залуцька  

scholar@fulbright.com.ua; nataliazalutska@gmail.com 

 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/39/us-scholar.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/39/us-scholar.html
http://www.fulbright.org.ua/uploaded/File/applications/Project%20Request%20Form_2013.doc
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Конкурси для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні 

захисту 

Fulbright Scholar Program 
 

Конкурс для отримання можливості 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 (1 вересня 2014 року). 
 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни 
 

Кандидати, які активно займаються дослідницькою роботою у таких галузях, як політологія, 

державне управління, зокрема, розбудова демократії та громадянського суспільства мають 

можливість вибирати Інститут Кеннана у Вашингтоні, як місце проведення досліджень. 

Стажування триває 6 місяців, та розпочинається з 1 вересня або 1 березня. 

Вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу 

 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, яку отримують учасники програм обмінів 

Не можуть брати участь у конкурсі : 

*працівники (та їх найближчі родичі: чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки та інш.) 

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. Ця заборона втрачає 

чинність через рік після завершення строку служби або роботи за контрактом у зазначених установах 
та організаціях. 

** 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. Ця вимога не стосується певних учасників програм обмінів 

категорії J-1, на яких не поширюється вимога про дворічне перебування в країні свого проживання, 
наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар до візи). 

Умови гранту: 

Тривалість гранту – 3-9 місяців. Програма дає унікальну можливість провести дослідження 

та досягнути поставлені наукові цілі, побачити чим дихає світ, які нові відкриття та доробки 

існують у певних галузях у США, встановити професійні контакти з американськими 

колегами і через Світову спільноту фулбрайтівців, з науковцями з інших країн. 

Програма не передбачає здобуття наукового ступеня. 

Учасники Програми отримують: 

 щомісячну стипендію 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html


 додаткові кошти для придбання професійної літератури 

 медичне страхування 

 квиток в обидва боки 

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення: 

Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект документів, 

до якого входять: 

 Анкета з прикріпленим описом проекту наукових досліджень та бібліографією до 

нього 

 curriculum vitae (розширене резюме) 

 три рекомендаційні листи 

 лист-запрошення (при наявності) 

 

Опис проекту наукових досліджень та curriculum vitae подають англійською та українською 

мовами. 

Учасники конкурсу до 15 жовтня 2013 року повинні заповнити онлайнову анкету Оnline 

Application Form 2014-2015 яку розміщено в Інтернеті за 

адресою:https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/. Окрім онлайнової анкети, потрібно 

заповнити Fulbright Application Cover Sheet – обов’язкова реєстраційна форма та згоду на 

обробку персональних даних. 

 

Найважливіші критерії при відборі кандидатів: 

 попередні наукові досягнення 

 переконливий та добре розроблений науковий план стажування з чітким 

обґрунтуванням необхідності та важливості його реалізації для українських інституцій 

 потенціал до співпраці з американськими та українськими колегами над проектами, 

які матимуть суттєвий вплив на освіту в Україні 

 готовність до ініціювання та запровадження нових курсів з гуманітарних та 

суспільних дисциплін, розповсюдження передових методів навчання та викладання 

 

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні етапи: 

 перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників вимогам 

конкурсу (жовтень 2013р.) 

 рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб, 

які вийшли до півфіналу (листопад 2013р.) 

 співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів 

американсько-українською комісією (середина грудня 2013р.) 

 затвердження рекомендованих кандидатів (квітень - травень 2014р.) 

Остаточне рішення щодо надання гранту приймає Наглядова рада науковців імені Фулбрайта 

(США). Рада з міжнародних обмінів науковців затверджує університети або науково-дослідні 

інституції у відповідності до академічних або наукових інтересів та професійних цілей 

кандидатів. 

Документи приймають до 15 жовтня щороку. 

 

Офіс Програми імені Фулбрайта 

вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001 
 

Координатор програми — Наталія Залуцька 

 nataliazalutska@gmail.com; nzalutska@fulbright.com.ua 

Асистент програми — Оксана Парафенюк  

fulbright.parafeniuk@gmail.com; oksana@fulbright.com.ua 

https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/
https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/
https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGp6WjhlR3lrWGVWSlVKWHdMMlN5SGc6MQ
mailto:nataliazalutska@gmail.com
mailto:nzalutska@fulbright.com.ua
mailto:fulbright.parafeniuk@gmail.com
mailto:oksana@fulbright.com.ua


Конкурси для молодих викладачів та дослідників 

Fulbright Faculty Development Program 

 

Суть конкурсу полягає у проведенні досліджень в університетах США впродовж одного 

академічного року. 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). 

 

Конкурс на 2015-2016 академічний рік буде оголошено на початку 2014 року. 

 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни 

 Американські студії 

 Антропологія 

 Археологія 

 Архітектура / містопланування 

 Астрономія 

 Бібліотекарство 

 Біологія 

 Ґендерні студії 

 Генетика 

 Географія 

 Геологія 

 Громадське управління 

 Державна політика 

 Екологія/охорона довкілля 

 Економіка (теоретичні напрямки) 

 Журналістика/ засоби масової 

комунікації 

 Інженерні науки 

 Інформаційні науки 

 Історія 

 Історія, критика або менеджмент у 

галузі культури та театру 

 Комп'ютерні науки 

 Лінгвістика/ прикладна лінгвістика 

 Література 

 Математика 

 Матеріалознавство 

 Мистецтво (живопис, скульптура, 

музика, кіно, театр, фотографія,хореографія)/ 

мистецтвознавство 

 Міжнародні відносини 

 Музеєзнавство 

 Освіта/управління в галузі освіти 

 Охорона здоров'я 

 Охорона історичної спадщини 

 Педагогіка 

 Політичні науки 

 Правознавство 

 Психологія 

 Релігійні студії 

 Соціальна робота 

 Соціологія 

 Українознавчі студії 

 Фізика 

 Філософія 

 Фольклор 

 Хімія 

 

Вимоги до кандидатів: 

 

 мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу 

 викладати (на умовах повної або неповної ставки) у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки 

досвіду викладання, навчання в аспірантурі чи адміністративної роботи у системі вищої 

освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі 

 володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80 балів) 

 повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до 

вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів 

 подаватись на програму не раніше ніж через 5 років після перемоги в іншому конкурсі 

за Програмою імені Фулбрайта. 

 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html


Не можуть брати участь у конкурсі: 

*працівники (та їх найближчі родичі: чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки та інш.) 

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. 

Ця заборона втрачає чинність через рік після завершення строку служби або роботи за 

контрактом у зазначених установах та організаціях. 

** 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. Ця вимога не стосується певних учасників 

програм обмінів категорії J-1, на яких не поширюється вимога про дворічне перебування в 

країні свого проживання, наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар до 

візи). 

Умови гранту: 

Тривалість гранту — 9-10 місяців. Упродовж академічного року учасники Програми 

проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями 

американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та 

їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах. Програма не передбачає 

здобуття наукового ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати семінари та 

лекції в якості вільних слухачів. 

До участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проекти — дослідницькі та такі, що 

спрямовані на розробку та запровадження нових навчальних курсів, оновлення навчальних 

матеріалів, вивчення та оволодіння передовими методами навчання та викладання. 

Учасники Програми отримують: 

 щомісячну стипендію 

 додаткові кошти для придбання професійної літератури 

 медичне страхування 

 квиток в обидва боки 

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення: 
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект документів, 

до якого входять: 

 анкета 

 обов'язкові додаткові форми 

 три рекомендаційні листи 

 копії всіх документів про вищу освіту (дипломи з додатками) та копії документів про 

наукові ступені та звання (дипломи, атестати тощо), що мають бути завірені тільки тією 

установою, яка їх видала (нотаріально завірені копії не приймаються). Фіналісти Програми 

повинні будуть подати завірені переклади документів про освіту англійською мовою 

 портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків) 

 

Критеріями відбору є: 

 наукові досягнення кандидата 

 переконливо розроблений план стажування 

 актуальність проекту, реальність втілення його результатів, здатність до співпраці з 

американськими та українськими колегами над проектами, що матимуть суттєвий вплив на 

стан сучасної освіти та науки в Україні, практику вищої школи 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/34/application.html


 готовність до ініціювання та запровадження нових курсів, розповсюдження передових 

методів навчання та викладання 

 

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні етапи: 

 перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників вимогам 

конкурсу (квітень) 

 рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб, 

які вийшли у півфінал (квітень-травень) 

 співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів 

американсько-українською комісією (середина червня) 

 затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для фіналістів 

програми (січень-квітень) 

 початок стажування/гранту — серпень-вересень. 

Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT (Internet-based Test of 

English as a Foreign Language). 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. 

Остаточне рішення щодо надання гранту приймає Наглядова рада науковців імені 

Фулбрайта(США). Інститут Міжнародної Освіти допомагає визначити університети або 

науково-дослідні інституції у відповідності до академічних або наукових інтересів та 

професійних цілей кандидатів. 

Документи приймають до 31 березня щороку. 

 

Офіс Програми імені Фулбрайта 

вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001 

 

Координатор програми — Інна Бариш fulbright.barysh@gmail.com; ibarysh@fulbright.com.ua 

Асистент програми — Оксана Парафенюк  

fulbright.parafeniuk@gmail.com; oksana@fulbright.com.ua 
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Конкурси для студентів старших курсів та випускників ВНЗ 

 

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. 
Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з індивідуальною 

дослідницькою працею. 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). 

Конкурс на 2015-2016 академічний рік буде оголошено на початку 2014 року. 

 

 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни 

*За винятком спеціальностей: бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, 

маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина. 

 Американські студії 

 Антропологія 

 Археологія 

 Архітектура / містопланування 

 Астрономія 

 Бібліотекарство 

 Біологія 

 Ґендерні студії 

 Генетика 

 Географія 

 Геологія 

 Громадське управління 

 Державна політика 

 Екологія/охорона довкілля 

 Економіка (теоретичні напрямки) 

 Журналістика/ засоби масової 

комунікації 

 Інженерні науки 

 Інформаційні науки 

 Історія 

 Історія, критика або менеджмент у 

галузі культури та театру 

 Комп'ютерні науки 

 Лінгвістика/ прикладна лінгвістика 

 Література 

 Математика 

 Матеріалознавство 

 Мистецтво (живопис, скульптура, 

музика, кіно, театр, фотографія,хореографія)/ 

мистецтвознавство 

 Міжнародні відносини 

 Музеєзнавство 

 Освіта/управління в галузі освіти 

 Охорона здоров'я 

 Охорона історичної спадщини 

 Педагогіка 

 Політичні науки 

 Правознавство 

 Психологія 

 Релігійні студії 

 Соціальна робота 

 Соціологія 

 Українознавчі студії 

 Фізика 

 Філософія 

 Фольклор 

 Хімія 

 

 

Вимоги до кандидатів: 
 мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу 

 володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі 

 мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2014 р.) 

 повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до 

вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів 

 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


Не можуть брати участь у конкурсі: 

* працівники (та їх найближчі родичі: чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки та інш.) 

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. 

Ця заборона втрачає чинність через рік після завершення строку служби або роботи за 

контрактом у зазначених установах та організаціях. 

** 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. Ця вимога не стосується певних учасників 

програм обмінів категорії J-1, на яких не поширюється вимога про дворічне перебування в 

країні свого проживання, наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар до 

візи). 

Умови гранту: 
 оплата навчання в університеті 

 щомісячна стипендія 

 медичне страхування 

 квиток в обидва боки 

 

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення: 
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект документів, 

до якого входять: 

 анкета 

 обов'язкові додаткові форми 

 три рекомендаційні листи 

 копії всіх документів про вищу освіту, які свідчать про отриману кваліфікацію, 

ступінь чи звання (дипломи з додатками, сертифікати тощо)/ або копія залікової книжки для 

студентів 3-6-х курсів, які ще не отримали диплом на момент конкурсу. Документи мають 

бути завірені тільки тією установою, яка їх видала (нотаріально завірені копії не 

приймаються). Фіналісти програми повинні будуть подати завірені переклади документів 

про освіту англійською мовою. 

 портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків) 

 

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні етапи: 

 перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників вимогам 

конкурсу (травень) 

 рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб, 

які вийшли до півфіналу (червень - липень) 

 співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів 

американсько-українською комісією (середина вересня) 

 затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для фіналістів 

програми (січень - квітень) 

 початок навчання/гранту – серпень - вересень 

 

Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT (Internet-based Test of English 

as a Foreign Language) та GRE General Test (Graduate Record Examination). Кандидати з права 

складатимуть лише TOEFL. 

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

Остаточне рішення щодо надання гранту приймає Наглядова рада науковців імені Фулбрайта 

(США). Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає визначити університети у відповідності до 

академічних або наукових інтересів кандидатів. 

 

Координатор програми — Інна Бариш  

fulbright.barysh@gmail.com; ibarysh@fulbright.com.ua 

Асистент програми — Оксана Парафенюк  

fulbright.parafeniuk@gmail.com; oksana@fulbright.com.ua 
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