
 
Fulbright Visiting Scholar Program 2022 

Термін подання документів – 15 жовтня 2022. 

 
Проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких 
інституціях США на період від трьох до дев’яти місяців. 
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. 
 
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі 
дисципліни 
 
Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь: 

 викладачі й дослідники наукових товариств, навчальних та дослідницьких 
інституцій найвищого рівня (університети, інститути та академії), які на момент 
подання заявки мають науковий ступінь кандидата наук або доктора 
філософії/доктора мистецтва, доктора наук; 

 дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, 
магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше семи років й науковим 
авторитетом у відповідній галузі знань, 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 та музейної справи, 
журналісти та громадські діячі – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), 
досвідом науково-дослідної роботи не менше семи років, значними 
професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження 
(статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або 
іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях. 

 
Загальні вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення 
конкурсу; * Звертаємо вашу увагу на те, що українське громадянство та 
проживання в Україні на час проведення конкурсу залишається однією з 
важливих умов участі в Програмі. Однак, з огляду на те, що багато потенційних 
кандидатів знаходяться зараз не в Україні, Офіс Фулбрайта у 2022 році 
прийматиме документи від конкурсантів, які продовжують перебувати в 
Україні, а також тих громадян України, які знаходились в Україні до 24 
лютого, але змушені були покинути країну через війну.  

 знати англійську мову 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. 

* Не можуть брати участь у конкурсі працівники (та їх найближчі родичі: 
чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки та ін.) 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. 

** Не можуть брати участь у конкурсі 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 правило 
дворічного перебування в країні свого проживання, наприклад, програми Summer 
Work and Travel (див. коментар до візи). 

****Ті, хто проживали за кордоном п’ять років поспіль упродовж шестирічного періоду, 
що передує даті подання заявки. У такому разі тривалість перебування, що 
становить дев’ять місяців і більше протягом календарного року, вважається повним 
роком за кордоном. 
 
Умови гранту: 

Тривалість гранту – 3-9 місяців. Категорія гранту, що відкрита для учасників з України 
– Research. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня. 
 
Учасники Програми отримують: 

 щомісячну стипендію; 
 додаткові кошти для придбання професійної літератури; 
 медичне страхування; 
 квиток в обидва боки. 

 
Детальніше за посиланням: https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/  
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