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Прес-реліз
У рамках святкування 20-річчя діяльності Програми імені Фулбрайта в Україні:
зустрічі з представниками Програми
16 – 17 жовтня 2012 року в Харкові відбудуться зустрічі директора Програми імені Фулбрайта в
Україні Мирона О. Стахіва зі студентами та викладачами вишів міста.
Метою зустрічей є ознайомлення авдиторії з можливостями, що їх надає Програма, та обговорення
умов участі у конкурсі на отримання фулбрайтівських стипендій для навчання, стажування й
проведення досліджень в університетах США. Окрім того, зустрічі слугуватимуть доброю нагодою
довідатись про цілі й традиції Програми імені Фулбрайта, яка за 20 років діяльності в Україні відчутно
увійшла до культурно-наукового простору України.
За час існування Програми в Україні у ній взяли участь п’ятдесят чотири представники академічної
спільноти Харкова: двадцять дев’ять науковців, чотирнадцять молодих дослідників та двадцять двоє
випускників вишів.
У 2012/13 році зарахуванням на Програму імені Фулбрайта було відзначено п’ятеро харків’ян: двоє
науковців, один молодий дослідник та двоє магістрантів.
Двадцять п’ятеро американських фулбрайтівців проводили дослідження й читали лекції у
харківських університетах. З лютого 2013 року професр політології St. Cloud State University (Saint
Cloud, MN) Джейсон Ліндсі викладатиме курс модерних політичних ідеологій та сучасної політичної
теорії у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"; з травня
2013 року фахівець з маркетингу, професор University of Toledo (Toledo, OH) досліджуватиме
поведінку й настрої споживачів в Україні спільно з науковцями Східноукраїнської філії Міжнародного
Соломонового університету.
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Довідка: Програма імені Фулбрайта посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена
ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона
успішно діє з 1946, нині – у 155 країнах світу. За час існування Програми в Україні з 1992 року понад
800 українців навчались, стажувались, проводили дослідження в США; у свою чергу, більше 500
американців викладали в українських вишах й займались науковою працею.
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