
Програмі міжнародних наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні 

виповнилося 20 років. З нагоди події в Києві побувала  

С. Несс, член наглядової ради Програми ім. Фулбрайта, призначена у 2011 р. 

на цю посаду президентом США Б. Обамою.  

С. Несс, член наглядової ради Програми ім. Фулбрайта: 

«…Діяльність Програми – одна з форм публічної дипломатії. Водночас 

Програма – це значно більше, ніж публічна дипломатія. Це не тільки 

встановлення глибоких відносин і партнерства між певною країною та США, 

а й формування відносин між фулбрайтівцями з усіх 155 країн, у яких 

представлена Програма. 

<…> Бюджетний чинник, звісно, відіграє свою роль у визначенні 

кількості фулбрайтівців, яких ми можемо профінансувати в кожній країні. І 

це є певною причиною для стурбованості. Але більше мене тривожать деякі 

бюрократичні перепони, які інколи впливають на можливість для науковців 

та студентів з України й США брати ефективну участь у Програмі. 

<…> Що я можу зазначити: ми дуже цінуємо роботу Програми в 

Україні, вона – одна з найуспішніших. Ми хочемо її розвивати далі. Справді, 

ми приділяємо значну увагу розвиткові Програми і в інших країнах світу. 

Наприклад, у Бірмі (М’янмі), на Близькому Сході. Таке розширення додає 

ваги Програмі, стає ще одним її досягненням. Сподіваємося, ми й надалі 

матимемо змогу підтримувати дуже потужну й помітну присутність цієї 

Програми в Україні. Я переконана, що її тут цінують. Це відчувається в 

розмовах з науковцями, студентами, адміністрацією освітніх інституцій. 

Сподіваюся, що Програма ім. Фулбрайта й надалі залишатиметься вагомою в 

Україні. Для цього нам украй потрібні співпраця та порозуміння з 

українським урядом і його готовність нам допомагати. 

<…> Інтерес до України значний. Якщо зацікавленість Україною 

підкріплюватиметься співпрацею наукових установ, якщо випускники 

Програми з України та США активно спілкуватимуться, то кількість 

американських фулбрайтівців і надалі зростатиме. Збільшуватиметься й 

кількість спільних заходів. На них знадобляться кошти, однак я вірю, що це 

піддається раціональному вирішенню. 

<…> Як член наглядової ради можу запевнити, що ми зацікавлені в 

участі представників максимально широкого спектра наук, оскільки це 

збагачує Програму. До того ж я б зауважила, що ми зосереджуємо свою увагу 

на так званих мультидисциплінарних програмах. Зокрема, у Латинській 

Америці запроваджено програму NEXUS. Вона передбачає проведення 



певних онлайнових заходів, конференцій із залученням фахівців з різних 

галузей науки з метою вирішення певних специфічних проблем. Найбільше 

це стосується точних наук та збереження довкілля. Якщо цей досвід 

виявиться успішним, то ми поширюватимемо його й на інші країни. 

<…> Україна має великий потенціал у науці й технологіях, у літературі 

та інших галузях. Успішна реалізація цих перспектив залежить від 

засадничих речей. Це насамперед забезпечення верховенства права, 

відкритості суспільства, свободи слова, здатності й можливості для 

журналістів писати правду, вільно висловлювати свої думки. Усе це – 

життєво важливі підвалини демократичного суспільства». 

Інформаційна довідка. Програму ім. Фулбрайта було засновано в 1947 р. 

з ініціативи сенатора В. Фулбрайта. Вона представлена в 155 країнах, 

фінансується урядом США. Завдяки Програмі науковці й студенти з усього 

світу проводять наукові дослідження та навчаються в США, а американські 

громадяни реалізовують викладацькі, наукові, студентські проекти по всьому 

світу. За час існування програми її можливостями скористалося 311 тис. осіб. 

Лауреатами Нобелівської премії в різних галузях є 33 випускники програми. 

В Україні програма діє з 1992 р. За цей час 800 українських студентів та 

науковців навчались і реалізовували наукові проекти в Сполучених Штатах 

Америки. Нашу країну відвідало 400 американських фулбрайтівців (С. Несс: 

Програма ім. Фулбрайта – це набагато більше, ніж публічна дипломатія 

// Дзеркало тижня. Україна 

(http://dt.ua/EDUCATION/syuzan_ness_programa_imeni_fulbrayta__tse_nabag

ato_bilshe,_nizh_publichna_diplomatiya-101875.html). – 2012. – 11–18.05). 

 


