Фонд Фулбрайта відкритий для участі медиків
6 лютого 2019 р. у Вінницькому національному медичному університеті
ім. М.І. Пирогова відбулась презентація програм Фонду імені Фулбрайта в
Україні.
Учасниками засідання стали молоді вчені та фахівці теоретичних та клінічних
кафедр університету.

Презентуючи можливості програми, її координатор, Інна Бариш, відмітила, що з
1992 року, відтоді як існує програма, близько 1000 українців навчались,
стажувались, проводили дослідження в США. У свою чергу, понад 700
американців викладали в українських вишах й виконували наукову роботу. Понад
200 американських інституцій приймали українських науковців, молодих
викладачів та студентів.
Наразі, українські фахівці мають змогу брати участь у декількох щорічних
традиційних програмах, що фінансуються Фондом:
•
Fulbright Scholar Program ‒ Програма передбачає проведення досліджень
в університетах США на період від трьох до дев’яти місяців. У ній можуть брати
участь кандидати та доктори наук; аспіранти, які завершують дисертацію; діячі
культури; фахівці з бібліотекарства; журналісти; дослідники без наукового
ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років.
•
Fulbright Research and Development Program – Дослідницька програма
для молодих викладачів та науковців, журналістів, фахівців з бібліотечної,
музейної, архівної справи та спеціалістів у галузі управління культури. У конкурсі
можуть брати участь науковці та спеціалісти з дворічним професійним досвідом,
віком до 40 років, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук
(не пізніше 5-ти років після захисту).

•
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program – Стажування з
викладання української мови (асистенція американським викладачам) в
університетах/коледжах США тривалістю дев’ять місяців. У конкурсі можуть
брати участь викладачі-початківці та молоді фахівці, які спеціалізуються з
лінгвістики, української літератури, перекладацьких студій, комунікацій,
журналістики, американських студій, викладання англійської мови.
•
Fulbright Graduate Student Exchange Program – Навчання в університетах
США від одного до двох років для здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть
брати участь студенти старших (3-6-х курсів), випускники українських ВНЗ,
аспіранти 1-2 курсу та молоді спеціалісти.

Змогу запросити до себе американських викладачів мають й українські
університети. Зокрема, доступні U.S. Fulbright Scholar Program (запрошення
американських науковців й фахівців різного профілю для викладання й
проведення дослідження на термін від одного семестру до двох) та U.S. Fulbright
Specialist Program (Запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів для
читання лекцій; участі у наукових програмах й конференціях; консультування з
питань управління освітою; проведення семінарів; осучаснення навчальних
програм й оновлення навчальних матеріалів; започаткування спільних наукових
проектів і програм обмінів).
Незважаючи на традиційно великі конкурси серед кандидатів на участь у
програмах, які фінансуються Фондом, подаватись на них варто: по-перше,
стажування добре фінансується, а в Америку можна брати й членів своєї родини.
По-друге, виграти конкурс реально: про свій надихаючий досвід проведення
піврічного наукового стажування в університеті міста Талса штату Оклахоми на
зустрічі розповіла й професор кафедри фармації ВНМУ Вікторія Родінкова.
Більше інформації можна знайти на сайті www.fulbright.org.ua.
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