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ДЛЯ КАНДИДАТІВ ТА ДОКТОРІВ НАУК, 
ДОСЛІДНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ

Проведення досліджень в університетах США, 
дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах 
тощо тривалістю від трьох до дев’яти місяців.



Гранти Програми імені Фулбрайта для науковців 2022-2023 

Fulbright Visiting Scholar Program 

 

Нагадуємо, що триває прийом заявок для участі в черговому 

щорічному конкурсі на здобуття стипендій імені Фулбрайта 

Участь у Програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий з десятків, 

сотень різних напрацювань й досягнень, удоступнених в американському 

науковому середовищі; досвід, що базований на живому спілкуванні «від 

людини до людини» й дискусійному обміні думками; досвід, що спонукає не 

тільки робити порівняння й ініціювати зміни  у власних 

інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, але й стати їх активними 

учасниками; досвід, що уможливлює вихід поза межі локального 

інтелектуального простору через багатоактне спілкування й працю 

над спільними проєктами з науковцями й інституціями США, рівно ж як і 

інших країн світу. 

Дедлайн подачі заявок: 15 жовтня 2021 року. 

Кваліфікаційні вимоги 

У конкурсі можуть брати участь: 

 кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук; 

 дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, 

магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше семи років, з 

наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи в монографіях) 

у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових 

виданнях; 

 діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної 

справи, журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою 

(спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше семи років, значними 

професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі 

дослідження (статті, монографії або ж розділи в монографіях) у 

вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових 

виданнях. 

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

дисципліни.  

Загальні вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення 

конкурсу; 



 рівень знання англійської мови достатній для професійного спілкування 

в англомовному науковому середовищі; 

 повернутися в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту 

відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів. 

Умови гранту: 

 щомісячна стипендія; 

 додаткові кошти для придбання професійної літератури; 

 медичне страхування; 

 квиток в обидва боки. 

Детально про Програму, перелік документів для участі в конкурсі та вимоги 

до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного добору звертатися до 

відділу міжнародних зв'язків. 

Щопонеділка, 15.00-16.00, на платформі ZOOM проводяться онлайн 

консультації для аплікантів Visiting Scholar Program. Зареєструватися 

можна тут: https://docs.google.com/forms. Інформація про доступ до зустрічі 

буде надіслана на вказану аплікантом адресу за годину до початку її 

проведення.  
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