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Програми
обміну

Fulbright Graduate Student Program
Хочеш навчатися в американському університеті від одного до двох років
на здобуття ступеня магістра? Тоді ця програма для тебе!
Програма підходить для бакалаврів з таких
спеціальностей, як: американські студії, міжнародні
відносини, економіка, інформаційні науки, політичні
науки та правознавство.

Післядипломна освіта в США є поєднанням навчання з
індивідуальною дослідницькою роботою. Ця система
передбачає
широкий
спектр
можливостей:
здобуття
магістерського ступеня, навчання за суміжною спеціальністю,
підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури.

Вимоги до кандидатів:
мати українське
громадянство та проживати
в Україні на момент
проведення конкурсу;
володіти англійською мовою
на рівні, достатньому для
професійного спілкування;
мати щонайменше диплом
бакалавра або бути
студентом 3-6 курсів на час
призначення стипендії;
повернутись в Україну на 2
роки після завершення
терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, яку отримують
учасники програм обмінів.

Пакет документів.

Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта
такий комплект документів:
онлайн-анкета; обов’язкові додаткові форми (згода
на обробку персональних даних);
3 рекомендаційні листи; копії всіх документів про
вищу освіту, які свідчать про отриману кваліфікацію,
ступінь чи звання (дипломи з додатками,
сертифікати тощо) або копія залікової книжки для
студентів 3-6 курсів, які ще не отримали диплом на
момент конкурсу.

Детальніше про пакет документів.

Фіналісти Програми складатимуть комп’ютерний тест TOEFL iBT та
GRE General Test у жовтні-листопаді. Фіналісти програми з юридичних
спеціальностей складатимуть лише TOEFL.

Важливо! Програма бере до уваги побажання учасників
стосовно вибору місця навчання, але залишає за собою
право остаточного визначення конкретного університету
у США.

Документи приймають до 16 травня щороку,
однак Covid-19 може вплинути на вашу
можливість подорожувати до США та брати
участь у Програмі.

Fulbright Foreign Language Teaching
Assistant Program
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program - стажування з
викладання української мови (асистенція американським викладачам) в
університетах/коледжах США тривалістю дев’ять місяців.
Учасники програми отримують:
щомісячну стипендію;
медичне страхування;
квиток в обидві сторони.

Коло обов’язків учасників Програми включає:
викладання та асистенцію у викладанні
української мови – 20 годин на тиждень;
студіювання в кожному семестрі мінімум двох
дисциплін, одна з яких американістика;
позауніверситетське спілкування з членами
громади: організація й проведення культурноосвітніх подій, зустрічей, мовних клубів тощо.

Вимоги до кандидатів:
мати українське громадянство та проживати в Україні на час
проведення конкурсу (упродовж усіх етапів конкурсного
відбору й до моменту прийняття та остаточного ухвалення
рішення щодо участі у Програмі);
мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення
стипендії;
бути віком до 30 років;
бути спеціалістом з лінгвістики, української літератури,
перекладацьких студій, комунікацій, журналістики,
американських студій, викладання англійської мови;
вільно володіти англійською мовою;
повернутись в Україну на 2 роки по завершенні терміну
гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники
програм обмінів;
мати закордонний паспорт.

Документи на конкурс:
анкета, заповнена онлайн;
три рекомендаційні листи (онлайн-форми);
копії наявних академічних документів, завірені установою, що їх
видала, із засвідченим перекладом англійською: дипломи про вищу
освіту й додатки до них; дипломи про присудження наукового
ступеня; копії всіх сторінок залікової книжки для студентів старших
курсів, які не отримали диплому на момент подання на конкурс;
обов’язкова додаткова форма (згода на обробку персональних даних);
результати складання іспитів TOEFL або IELTS (за наявності).
Щорічний дедлайн заповнення онлайнанкети - червень, проте слідкуйте за
оновленням інформації.

Етапи конкурсного відбору:
перевірка наявності повного комплекту
документів та відповідності заявників
вимогам конкурсу;
рецензування робіт американськими й
українськими фахівцями та визначення
півфіналістів;
співбесіда англійською мовою з
півфіналістами; визначення
рекомендованих кандидатів на участь у
Програмі американо-українською комісією;
складання комп’ютерного тесту TOEFL iBT
тільки фіналістами Програми;
затвердження стипендіатів та визначення
університетів для фіналістів Програми.

Більше про етапи відбору, документи та
вимоги їх оформлення читайте тут.

Global UGRAD Program
Щорічна програма обміну Global UGRAD Program надає можливість
цілеспрямованим студентам провести навчальний семестр в одному з
університетів США в поєднанні з отриманням досвіду громадської роботи,
професійним розвитком та вивченням культури й традицій країни.
Програма
передбачає
наступне
фінансове
забезпечення:
- оплату проїзду учасників програми до/із США;
- оплату вартості навчання в американському
університеті;
- проживання та харчування;
- медичне страхування;
- необхідні підручники та щомісячну стипендію.

Учасникам не
дозволяється обирати
коледж чи університет.

Під час програми студенти мають вивчати предмети своєї спеціальності - 12
кредитів, з яких 3 кредити - предмети американістики (наприклад, історія
США, особливості державного управління, мистецтво, інше). Можливість
взяти додаткові кредити залежить від приймаючого університету в США та
підлягає узгодженню та затвердження.

Окрім
того,
під
час
програми
учасники
займаються
волонтерською діяльністю не менше 20 годин протягом програми.
Фіналісти конкурсу не можуть самостійно обирати дати програми
чи відкладати участь у програмі на пізніший термін.

Вимоги до кандидатів:
- мати українське громадянство, проживати в Україні та навчатися у вищому
навчальному закладі України на 1-2 курсі (програма бакалаврату) на час
проведення конкурсу;
- мати більше 18 років на момент початку навчання у США;
- мати високий рівень академічної успішності, соціальної активності та лідерський
потенціал;
- володіти англійською мовою на рівні, достатньому для навчання та спілкування в
англомовному академічному середовищі;
- відповідати вимогам для отримання візи учасника програми обміну (J-1) для
в’їзду до США.

Подача документів:
Кандидати мають зареєструватись на сайті, щоб отримати доступ до
інтерактивної онлайн-анкети (яка і вміщує питання про досвід громадської
діяльності, мотивацію участі та тематичне есе).

Окрім заповненої анкети кандидат має надати:
- Два рекомендаційних листи з завіреним перекладом
на англійську мову. Один рекомендаційний лист має
бути від викладача чи наукового керівника з ВНЗ,
другий лист може бути від іншого викладача,
роботодавця,
тренера,
координатора
колишньої
програми
обміну
або
волонтерської/громадської
діяльності;
- копію першої сторінки закордонного паспорта;
- завірену копію залікової книжки чи витяг із залікової
книжки та офіційний переклад на англійську мову.
Копія має бути завірена печаткою навчальної установи,
яка їх видала. Переклад на англійську мову завіряється
установою, яка робила переклад (навчальна установа
або бюро перекладів);
- довідка з місця навчання; завірені копії атестату про
закінчення повної середньої освіти та додатку до
атестату для студентів першого курсу навчання (з
перекладом на англійську мову, офіційно завіреним
навчальною установою або бюро перекладів);
- копія результатів стандартизованих тестів з
англійської мови (не обов’язково);
- додаткові документи (сертифікати, дипломи олімпіад,
грамоти, тощо) можуть бути завантажені в розділ анкети
«Портфоліо» (не обов’язково).

Учасники, які пройшли в другий
тур, складатимуть офіційний іспит
TOEFL,
витрати
на
який
покриваються Посольством США в
Україні. Півфіналісти також будуть
запрошені
на
інтерв’ю
з
координаторами
проекту
від
Посольства США.

Завершивши програму, фіналісти
програми отримують транскрипт
з оцінками від американського
вузу
й
Сертифікат,
який
підтверджує участь і навчання за
програмою Global UGRAD.

Benjamin Franklin Summer Institute
Літній інститут Бенджаміна Франкліна - це інтенсивна чотиритижнева програма обміну, яка
проводиться кожного літа в США.
Зосереджуючись на глобальних проблемах, з якими стикається
європейська та американська молодь, діяльність програми включає
обговорення спільних інтересів, навчання лідерства та медіа, розробку
спільних проектів, громадські роботи, освітні подорожі.
Учасники досліджуватимуть трансатлантичні відносини, розвиток
лідерства, критичне мислення, дипломатію, громадську активність та
засоби масової інформації.

Вимоги до учасника:
- вік від 16 до 18 років;
- знання англійської мови;
- лідерський потенціал та інтерес до вивчення трансатлантичних відносин та
дипломатії;
- високі навчальні досягнення, на що вказують академічні оцінки, нагороди та
рекомендації викладачів;
- продемонстрована прихильність до громадських робіт та позакласних
заходів;
- невеликий досвід або взагалі без досвіду навчання чи подорожей у США;
без попередньої участі у програмах обміну, що фінансуються урядом США;
- бажання та можливість повноцінно брати участь у інтенсивній літній
програмі, громадських працях та активній освітній програмі подорожей;
- жити в університетському містечку, проживати у спільному житлі,
подорожувати та спілкуватися з багатонаціональною групою учасників з усієї
Європи та Сполучених Штатів, а також залучати різних американців до широкої
спільноти;
- демонструвати потенціал пристосування до культурної та суспільної
практики, відмінної від практики своєї країни.

Відібрані учасники вирушатимуть
до Сполучених Штатів за візами J-1
відповідно до призначення уряду
міжнародних
відвідувачів,
що
проводиться Відділом молодіжних
програм ЄКА (ECA/PE/C/PY). Ніякі
збори за заявку на візу або за
SEVIS не стягуються.
Оскільки багато учасників можуть
бути неповнолітніми та їздитимуть
лише з рідної країни, приймаючі
установи
США
надаватимуть
дорослих працівників, які будуть
супроводжувати
учасників
на
рейсах
між
європейськими
аеропортами до США та назад.

Документи, що потрібні для участі:
Медична довідка;
Декларація про відповідальність (підписана батьками/опікунами);
Форма згоди учасника (згода опублікування вашого зображення,
голосу та згадки вашого імені у випадках, де це потрібно; підписана
батьками/опікунами);
Форма дозволу для відвідувачів (якщо ви бажаєте побачитись із
близькими чи родичами у США під час навчання);
Інформаційний лист учасника.

Термін подачі заявки:
Відкриття
подачі
заявок
очікується в січні 2022 року.
Слідкуйте за оновленнями на
офіційних сторінках програми.

Professional Fellows Program
Professional Fellows Program (PFP) – це професійна програма
6-тижневого стажування в державних установах та неурядових
організаціях, яка має на меті ознайомлення молодих українських
професіоналів з урядовою системою США, основами федералізму,
організацією державного устрою США, системою стримувань і
противаг, роллю громадянського суспільства в розбудові держави.
Програма розрахована на фахівців у галузі міжнародного права,
юриспруденції, міжнародних відносин, політології, державного
управління, соціальної політики, тощо.

Вимоги до кандидатів
бути громадянином України й на момент
подання аплікаційної форми проживати в
країні громадянства;
віком від 25 до 35 років;
мати закінчену вищу освіту (ступінь
бакалавра або вище);
вільно володіти англійською мовою;
мати відповідний досвід роботи в
державному та/або некомерційному секторі
(щонайменше 2 роки) й бути
працевлаштованим;
продемонструвати навички лідерства та
спілкування.

За умови успішного проходження конкурсного відбору на
програму, усі витрати на участь, пов’язані з перебуванням,
проживанням та стажуванням, покриває Бюро з питань
освіти та культури Державного департаменту США.

Щорічний дедлайн - березень, проте наразі очікуємо оновленої інформації.
Слідкуй за оновленнями та дізнавайся більше про програму тут

SUSI
Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders from Europe - інтенсивна
короткострокова міжнародна програма від Бюро з питань освіти та культури
Державного департаменту США.
Мета обміну полягає в наданні студентським лідерам з Європи
глибокого усвідомлення практики Сполучених Штатів у різних
сферах - підприємництві, журналістиці, роботі з громадськістю
тощо - одночасно підвищуючи їх якості лідера.
Програма триває 5 тижнів під час літніх канікул і складається з
серії лекцій від американських професорів, семінарських
дискусій, статей на відповідну тематику та їх подальше
обговорення, групових презентацій. Також передбачається
культурна частина з навчальними візитами, волонтерствами,
заходами
з
місцевими
амбасадорами
–
студентами
університету.

Групова робота є надзвичайно важливим компонентом
обміну, адже впродовж 5 тижнів студенти повинні підготувати
проєкт відповідно до напрямку обраного інституту та
презентувати його під час церемонії закриття програми. Крім
того, учасники мають можливість подати свою ідею на грант та
отримати частину коштів на його реалізацію від Державного
департаменту США.

До пакету документів входять:
- мотиваційний лист;
- CV (згідно з шаблоном, який буде опублікований на офіційному сайті
Посольства США в Україні);
- завірена англомовна виписка оцінок (Transcript of Records);
- рекомендаційний лист;
- cертифікат про володіння англійською мовою не є обов’язковим, однак
його наявність буде перевагою.

Витрати на проживання, переліт та
перебування компенсує американська
сторона.
Традиційно, дедлайн подачі заявок у
січні.
Слідкуйте за оновленнями на офіційній
Україні
сторінці Посольства США в Україні.

Кандидати мають відповідати наступним критеріям:
- бути громадянином України, який наразі проживає та навчається тут як
студент університету денної форми навчання, здобуваючи ступінь бакалавра;
- бути студентом 1-3 курсу на момент подачі документів;
- володіти англійською мовою на рівні достатньому для активної участі в
програмі;
- бути віком від 18 до 25 років;
- демонструвати потужні лідерські якості та потенціал у своїй
університетській та громадській діяльності;
- проявляти сильну зацікавленість до вивчення Сполучених Штатів;
- мати стійкий високий рівень академічних досягнень, про що свідчать
оцінки, нагороди та рекомендаційні листи викладачів;
- мати невеликий або зовсім відсутній досвід навчання чи подорожей у
Сполучених Штатах та в інших місцях за межами своєї країни;
- мати право оформити та продовжувати студентську візу для обміну в США
(J-1), необхідну для програми.

Конференції

I Міжнародна науково-практична конференція
“SCIENTIFIC GOALS AND PURPOSES IN XXI
CENTURY”
Конференція організована за підтримки Науково-дослідницького
центру InterConf на базі організації ProQuest LLC (Seattle, USA).

Коли? 7-8 жовтня, 2021.
Де? Сіетл, США.
Форма участі - заочна.

З-поміж інших, конференція працює за
напрямками:
міжнародна економіка та
міжнародні відносини;
політологія та державне
управління;
право та міжнародне право.

Мова тез/статті: українська,
російська або англійська.
Обсяг статті: від 6 до 20
сторінок.

У сертифікатах вказується передбачена
на підготовку статті кількість годин
дистанційної роботи - 18 годин (0,6 ECTS
credits). Усі опубліковані статті будуть
проіндексовані в Google Академії, Index
Copernicus (ICI World of Papers) і CrossRef
протягом місяця. Усім статтям буде
присвоєно унікальний DOI.

Для участі в конференції необхідно:
оформити тези/статтю згідно з вимогами і
зразком;
надіслати тези/статтю на розгляд,
заповнивши електронну форму на сайті;
зачекати на відповідь організаційного
комітету конференції (від 2 до 8 годин);

після отримання відповіді сплатити
організаційний внесок;
зачекати на обробку платежу (від 2 до 12
годин); разом з повідомленням про
отримання оплати учасникам
відправляються їх іменні сертифікати.

Організаційний внесок - 20 євро.
Читайте інформаційний лист конференції, щоб отримати більше
інформації.

V Міжнародна науково-практична конференція
“MODERN DIRECTIONS OF SCIENTIFIC
RESEARCH DEVELOPMENT”
Конференція організована за підтримки Науково-видавничого
центру «Sci-conf.com.ua» BoScience Publisher.

Форма участі - заочна

Коли? 28-30 жовтня 2021.
Де? Чикаго, США.

Також конференція працює за напрямками:
політичні науки;
економічні науки;
юридичні науки.

Щоб взяти участь у конференції, треба надіслати на адресу
Оргкомітету: chicago@sci-conf.com.ua окремими файлами в
одному листі:
статтю, оформлену відповідно до вимог;
заявку (анкету), оформлену за зразком;
копію квитанції (або скріншот) про оплату.

Зауважте, що обсяг статті має бути від 2 до 10
сторінок.
Оригінальність тексту має складати не менше
60%.

Дедлайн подачі документів - 27 жовтня 2021 року

Організаційний внесок становить
290 гривень.
Більше про конференцію читайте
в інформаційному листі.

Статті учасників конференції будуть опубліковані в серійному
періодичному виданні Scientific Collection «InterConf +»,
учасникам будуть надіслані іменні сертифікати учасника
конференції (24 години участі = 0,8 ECTS credits).

Model Diplomacy
безкоштовна програма імітаційного моделювання, яка пропонує
студентам спробувати себе у ролі осіб, які приймають рішення у Раді
національної безпеки США (РНБО) або Раді Безпеки ООН.

Model Diplomacy складається з 18 кейсів на дослідження та
розв’язання актуальних, сучасних дипломатичних проблем.
Завдання можуть бути історичного і гіпотетичного характеру,
наприклад:
Війна в Кореї 1950 року, розширення НАТО в
1993 році - історичні кейси;
Колапс у Венесуелі, ядерна загроза з боку
Північної Кореї, заворушення в Бахрейні гіпотетичні.
Учасник може обрати будь-який напрям із 18 кейсів.
Щоб створити свою симуляцію потрібно зареєструватись на сайті, але ознайомлення з усіма
матеріалами (які містять також і тематичний відео-контент) доступне без авторизації.

Коротко про процес:
загальне ознайомлення з проблемним
питанням;
фокус на головному завданні;
вибір країни, яку учасник хоче представляти;
індивідуальне завдання, відповідно до
обраної країни;
створення симуляції

Також окрім великих кейсів, учасник може обрати “спливаючий
кейс” - коротке завдання, яке не містить великої кількості
підготовчого матеріалу й стосується найактуальніших новин
світу, наприклад, глобальна несправедливість щодо вакцин,
виведення військ з Афганістану тощо.
Динамічна особиста рольова гра дозволяє студентам бачити
процес розробки політики та ведення переговорів у дії, тоді як
ретельні тематичні дослідження дозволяють досліджувати
проблеми, що мають коріння у всьому, починаючи від
міжнародних відносин та історії, закінчуючи громадським
здоров’ям та наукою про клімат, демографією та економікою.

Стипендії

Українське Технологічне
Товариство міста Піттсбург
Студентський стипендійний фонд родини Футей заснований з метою
заохочення та матеріальної підтримки талановитих студентів магістерської
програми «Право».

Щорічно конкурсна комісія визначає двох лауреатів конкурсу (по одному з тих, хто на
першому й другому курсах), які старанно навчаються й перебувають у скрутному
матеріальному становищі, з урахуванням таких критеріїв:
1) вступний рейтинг не нижче 181 для студентів 1 року навчання
або навчальний рейтинг не нижче 81 – для студентів 2-го року
навчання;
2)
проведення наукового дослідження в межах магістерської
курсової або кваліфікаційної роботи з конституційного або
міжнародного публічного права;
3)
володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за
шкалою CEFR (upper-intermediate);
4) походження з Тернопільської або Івано-Франківської
областей (в разі відсутності претендента, який походить із
зазначених областей і відповідає вказаним вище критеріям,
допомога може надаватися вихідцям Львівської області).

Лауреату
конкурсу
виплачується
благодійна допомога в українських
гривнях у сумі, що еквівалентна
1000 доларів США в перерахунку за
офіційним курсом обміну валют,
встановленим НБУ на день прийняття
конкурсною комісією рішення про
надання такої допомоги.

Для участі у конкурсі претенденти надсилають на адресу
law@ukma.edu.ua заяву на участь у конкурсі, Curriculum Vitae
(стислий опис біографічних даних, набутих кваліфікацій та
професійних навичок) та мотиваційний лист.

Форма заяви – довільна з зазначенням детальної інформації,
відповідно до критеріїв визначення переможця. До заяви додаються
документи (їх копії), що підтверджують виконання критеріїв
визначення переможця (за потреби).

Заяви на участь у конкурсі на отримання стипендій у 2021 р. приймаються до 30 вересня.

WorldWideStudies
Програма
пропонує
фінансову
підтримку
громадянам України для здобуття ступеня магістра в
найкращих університетах світу в галузях “Публічне
право”, “Державне управління”.
WorldWideStudies - це освітня ініціатива Фонду
Віктора Пінчука, спрямована на виховання нового
покоління української професійної еліти. Проєкт
надає
фінансову
та
інформаційну
підтримку
громадянам України у віці до 35 років, у галузях, які
Фонд вважає першочерговими для майбутнього
розвитку України.

Гранти
У рамках проєкту WorldWideStudies надаються гранти
українській молоді, які частково покривають витрати на здобуття
ступеня магістра за кордоном. Грант може покривати
університетські збори, у деяких випадках - книжки, медичне
страхування, проживання та авіарейси/місцевий транспорт.
Розмір кожної стипендії визначається окремо відповідно до
потреб та навчальних досягнень студента. Більшість грантів
покриватиме до 60% необхідної суми, але не перевищуватиме
50000 доларів США (або відповідний еквівалент у валюті країни)
за весь період навчання (1-2 роки). Залишок студенти повинні
покрити самостійно або знайти інші відповідні фінансові
ресурси (стипендії, умови яких не суперечать умовам Гранту) від
університетів та/або інших організацій.
Фонд також розгляне заявки на отримання грантів на навчання
за міждисциплінарними магістерськими програмами, які
зосереджені на галузях, схожих до тих, що зазначені вище, проте
потенційні кандидати повинні надати обґрунтування важливості
підтримки освіти за обраною спеціальністю.
Високий рейтинг університету в обраній галузі буде перевагою
для отримання гранту.

Вимоги до апліканта:
перебувати в Україні не менше 5 років з моменту
закінчення навчання на програмі;
бути громадянином України віком до 35 років на момент
зарахування;
мати ступінь бакалавра або вищий у галузі, необхідній
для обраного університету та магістерської програми;
мати чітке бачення, як застосувати набуті знання та
навички в Україні;
мати можливість отримати решту суми, необхідної для
досліджень, з інших джерел.

Заявка на грант має містити наступне:
загальні відомості про кандидата, який є громадянином
України;
інформація про освіту та професійні досягнення кандидата;
інформація про результати подання заяв та процесу
зарахування на обрані магістерські програми;
інформація про право кандидата на обрану програму
(кваліфікація, результати тестів, професійний досвід);
есе "Що ви плануєте робити в Україні протягом 5 років після
повернення з навчання за кордоном, використовуючи набуті
знання та досвід?", написане українською або англійською
мовами (до 3000 символів);
офіційне підтвердження вступу абітурієнта до вибраного
університету;
офіційні дані університету про повну вартість магістерської
програми (включаючи плату за навчання, проживання,
харчування, книги та медичну страховку) та умови та форми
оплати;
фінансові документи, що підтверджують залучення коштів з
інших джерел для фінансування решти загальних витрат на
освіту.офіційна інформація університету про надану фінансову
допомогу;
інформація про кошти, надані роботодавцем, родиною або
власними коштами заявника;інформація про кошти, надані з
інших джерел.
Заявку необхідно подавати з 1 лютого по 15 травня кожного року.
Правила участі у програмі

Інформація про програму на сайті
Бірмінгемського університету

Статті
про особливості
навчання в США

Відмінності навчання в США та Європі
1. Тривалість навчання

Університетські програми в США тривають 4 роки, у той час як
європейські можуть продовжуватися лише три. Проте це залежить
від того, як ви складете розклад і розподілите час на навчання.

2. Загальноосвітні дисципліни
Більшість
американських
програм
велику увагу приділяють дисциплінам,
зокрема вибірковим, які спрямовані на
розвиток
критичного
мислення,
формування
або
ж
розширення
особистих якостей, що мають виділити
студента серед інших. У європейських
університетах вибір подібних дисциплін
менший,
оскільки
вони
очікують
наявності в студентів цих навичок ще із
закінчення школи.

3. Можливість обрати спеціалізацію
Більшість американських студентів остаточно визначаються зі
спеціальністю лише на другому курсі. Це дає їм можливість оволодіти
різними напрямками, пов’язаними з бізнесом, спілкуванням тощо - і
таким чином знайти той шлях, яким вони хочуть рухатися. У
європейських університетах студенти зазвичай знають, що їм до
вподоби, коли заповнюють заяву про вступ. Це зручно для багатьох
студентів, оскільки вони одразу знають, на чому варто зосередитись.
Така особливість європейської освіти дає їм змогу поглибити свої
знання в конкретному напрямі.

Ростислав Яровик: «Американська освіта подобається мені найбільше своєю
можливістю обирати предмети, які хочеш вивчати. Тобто я сам складаю собі
розклад та обираю класи (предмети) - і пізніше, на 2 курсі, я “створюю” собі
спеціальність. Також, якщо предмет мені не сподобається, у перші 2 тижні я
можу змінити його на інший - і нічого при цьому не втратити. Власне, цього
семестру я змінив клас "Політична філософія" на клас йоги. У мене є повна свобода
вибору - і ця свобода заохочується моїм коледжем, оскільки я прилетів сюди
вчитись у комфортному середовищі».

Ірина Цап: «Найважливішим аспектом, на мою думку, є можливість вибору.
Кожен студент має право вибирати, чим хоче займатися, які предмети хоче
вивчати, і я вважаю, що це дуже круто. Більш того, студенти, які здобувають
ступінь бакалавра в американських ВНЗ, не є зобов'язаними в перший же рік
свого навчання обрати спеціальність для професійного спрямування. Перші три
курси вони можуть зосередитися на собі, щоб зрозуміти, що їм подобається,
що ні, чим вони хочуть займатися в майбутньому, і лише після цього вони
обиратимуть свій "major", іншими словами профільну спеціальність».

4. Атмосфера під час навчання
Багато американських університетів пишаються культурою кампусу, що
включає спорт, клуби, та різноманітні позауніверситетські заходи. Що
стосується
європейських
університетів,
то
кампуси
зазвичай
знаходяться в самому центрі міста, тобто студенти більш інтегровані з
міським життям, а не з кампусом. Тож, якщо ви любите досліджувати та
вчитися на основі реального досвіду, то навчання в серці європейського
міста буде для вас відмінним вибором!
Ростислав Яровик: «Також, мені неймовірно подобається
різноманіття людей з розмаїття країн. У мене є унікальна
можливість подружитись з людьми як з Фарерських островів,
так і з Руанди».

5. Критерії оцінювання
Європейські університети велику увагу приділяють іспитам, а регулярне
відвідування занять не є обов’язковим. Ви можете пропустити всі пари, та все
одно отримати високий бал, якщо добре складете іспити.
В Америці оцінювання залежить від викладача, проте повна зосередженість
на іспитах зустрічається рідко. Крім того, доволі багато дисциплін вимагають
від студента регулярного відвідування занять. Певний відсоток балів студенти
можуть отримати за відвідуваність. Часті пропуски занять виливаються в
нездачу предмету. Виконання домашнього завдання також впливає на оцінку.
Перевагою європейської системи є те, що оцінювання на основі іспитів
робить академічні стандарти чіткими, послідовними та простими у виконанні.
Студент, який не вчиться, не складе іспити. В американській системі, навпаки,
студент може завершити курс навіть якщо провалить іспит.
Негативною стороною європейської системи є те, що іспити - не є
універсальним способом вимірювання знань. Наприклад, вони не можуть
врахувати те, чого ви досягли працюючи над великим проектом. Ви можете
отримати ідеальний бал на іспиті, і при цьому не зможете застосувати те, що
ви знаєте, до проекту поза межами програми курсу.

Ірина Цап: «І від себе хочу побажати:
використовуйте всі можливості, які вам
трапляються. Не бійтеся, що, можливо, ви не
такі ідеальні, як інші, або ваші оцінки не такі
високі. Ви не дізнаєтеся, на що ви здатні, якщо
не спробуєте! Не порівнюйте себе з іншими! У
кожного свій шлях, і саме наші відмінності
роблять нас унікальними».

На що варто наголосити при
поданні заявки?
Перш за все, при поданні заявки на програму обміну
кандидатам потрібно демонструвати особисту успішність. Вона
складається з кількох елементів: академічні досягнення,
попередня соціальна та волонтерська діяльність, а також
лідерські якості. Чим кращі оцінки - тим вища можливість
вступу. Від цього фактору також залежить можливість отримати
фінансову допомогу на навчання від університету, що не менш
важливо.

Варто показати всі свої вміння бути лідером та
навички командної роботи. Навіть прості заслуги вже
покращують ваші шанси.
Відібрані учасники повинні, окрім навчання, брати активну
участь у житті університету й займатися волонтерською
діяльністю. Там є багато можливостей, щоб проявити себе поза
навчанням, і саме цього очікують від учасників. Це важливо, адже
студент, який постійно бере участь у заходах, пропонує
різноманітні проекти для вдосконалення студентського життя в
університеті, є цінним ресурсом, тому що своїми ідеями він
сприятиме розвитку університету в цілому.
«Чим більше ти приділяєш увагу позааудиторним заходам,
громадській діяльності, волонтерству, тим привабливішим
кандидатом на вступ ти стаєш в очах приймальної комісії. На
щастя, сьогодні можливостей проявити себе для активної
молоді є достатньо, варто лише мати бажання!» (Ірина Цап)

Під час співбесіди інтерв'юери хочуть
побачити твій рівень володіння мовою,
мотивацію в участі, а головне – лідерський
потенціал. Важливо, щоб учасники були
самостійними, активними та ініціативними
людьми.

У заявці теж мають бути рекомендаційні листи та мотиваційне есе.
Рекомендуємо звернути увагу на такі аспекти:
Рекомендаційні листи:
- мають бути написані англійською або українською (потрібно
зробити офіційний переклад);
- один лист варто отримати від когось, хто працює в університеті
(викладач або науковий керівник, наприклад), а другий – від того,
хто знайомий із твоїми професійними якостями. Наприклад, лист
від людини, з якою ти працюєш у волонтерській організації або
яка була твоїм працедавцем. Головне, щоб ці листи не були від
близьких людей та родичів: такі рекомендації не приймаються.

Мотиваційне есе: головне
Якщо анкета в цій частині буде заповнена недбало або
з використанням плагіату, це виявлять, а людину, яка
це зробила, не допустять до участі.
Успіх вашого мотиваційного есе полягає в тому, що
воно ваше! Саме за мотиваційним есе будуть
оцінювати, наскільки людина вмотивована на участь у
програмі, чи має вона хороші лідерські якості та
потенціал.
«Не так важливий досвід, як вміння його
правильно висвітлити та показати. Комісії
стараються знайти різнобарвних людей, які точно
впевнені у своїй меті та знають, що хочуть
робити в подальшому житті. Ваше резюме має
гармонійно поєднуватися з іншими частинами
вашої заявки - есе, портфоліо» (Ростислав Яровик)

Ваше есе та/або мотиваційний лист — це ваша можливість показати
комісії те, що робить вас унікальним та несхожим на інших.
1. Уважно прочитайте та проаналізуйте тему та коротку
інструкцію з написання. Для програм бакалаврату,
зазвичай, є чітка тема або питання, на яке потрібно
відповісти. Для магістерських та докторських програм
часто не існує специфічної теми, тому що, як правило —
це стандартний мотиваційний лист.
2. Можна розпочати процес написання есе, задавши
собі три питання: Хто ви? Чому ви хочете вчитися в
цьому конкретному університеті чи на цій конкретній
програмі? Чому університет має бажати, щоб саме ви
навчалися у цьому закладі? Запишіть усе, що вам
спадає на думку, а упорядкувати та відредагувати ці
думки можна буде пізніше. Процес написання може
затягнутися на певний час – і це теж нормально!
3. У есе чи мотиваційному листі має бути вступний
абзац, мінімум два основні, та завершальний абзац.
Структура вашого есе дуже важлива, оскільки
враження від прочитаного, залежать не тільки від
ваших ідей, але й від того, наскільки вони добре
сформульовані та організовані. Ви можете оформити
ваше есе хронологічно чи тематично.
4. Під час редагування переконайтеся, що ви також
приділяєте
пильну
увагу
орфографічним
та
граматичним помилкам, оскільки приймальна комісія
використовуватиме цей зразок письма, щоб у тому
числі оцінити вашу здатність досягти успіху в
англомовному академічному середовищі.

ДЯКУЄМО ЗА ПЕРЕГЛЯД
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