
Відділ преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні

Програми та ресурси для випускників 
програм обмінів



Інформація про американські
програми обмінів в Україні

За роки незалежності України різноманітними урядовими структурами США 

підтримувалося та підтримується понад 40 академічних та професійних 

програм обмінів для українців  

Зараз загальна кількість випускників програм - понад 25 000 тис. осіб

• Програма FLEX (Future Leaders Exchange Program ) для учнів старших класів 
середньої школи – 6, 925 учасників

• Програми для студентів ВНЗ – 905 учасників 

• Програми для випускників ВНЗ – 1, 230 учасників

• Програми для викладачів середніх шкіл – 1, 200 учасників

• Програми обмінів ім. Фулбрайта – 1, 050 учасників



Академічні програми обмінів

https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/academic-exchanges/
- Програма обмінів для майбутніх лідерів (FLEX)/ Учні старших класів

http://www.americancouncils.org.ua/en/pages/7/

- Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD)/Студенти ВНЗ

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-ugrad-uk/

- Програма Fulbright для студентів старших курсів та випускників ВНЗ/Студенти та випускники ВНЗ

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html

- Програма для молодих викладачів і дослідників/Молоді викладачі і дослідники

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html

- Програма Fulbright для кандидатів і докторів наук/ Кандидати наук, доктори наук, дослідники та аспіранти 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

Консультативні центри мережі EducationUSA (освіта в США): 
http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/8/education-usa.html

https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/academic-exchanges/
http://www.americancouncils.org.ua/en/pages/7/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-ugrad-uk/
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/8/education-usa.html


Професійні програми обмінів

https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/professional-exchanges/

- Програма «Відкритий світ» 

Молоді лідери та професіонали

http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/13/

- Програма міжнародних відвідувачів-лідерів (IVLP) 

Фахівці на середньому етапі розвитку кар'єри 

https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/professional-exchanges/

- Програма стажування працівників законодавчої влади (LFP/PFP) 

Молоді професіонали (законодавство, державне управління, громадський сектор)

http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/33/lfp.html

- Програма імені Г. Гамфрі 

Фахівці на середньому етапі розвитку кар'єри

https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/professional-exchanges/

- Спеціальна американська програма бізнес стажувань (SABIT) 

Представники бізнесу

http://www.trade.gov/sabit/

https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/professional-exchanges/
http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/13/
https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/professional-exchanges/
http://www.americancouncils.org.ua/uk/pages/33/lfp.html
https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/professional-exchanges/
http://www.trade.gov/sabit/


Асоціації випускників американських 
програм обмінів в Україні 

Асоціації випускників  – офіційно зареєстровані або неформальні об'єднання 
випускників,  що базуються на спільних інтересах 

та мають на меті реалізацію проектів 

Діючі українські асоціації випускників американських програм обмінів:

1. Громадська організація «Українське Фулбрайтівське Коло», заснована у 2013 році,

об'єднує 250 випускників програм академічних обмінів ім. Фулбрайта.

2. Об'єднання випускників програми Міжнародних відвідувачів – лідерів (IVLP – програма
професійних обмінів, учасниками якої стали понад 1, 900 українських урядовців, лідерів
громадського та медіа секторів, експертів). Перша установча конференція, що об'єднала понад
200 випускників програми, відбулася в м. Київ у лютому 2018 року.

3. “AD HOC” або територіальні об'єднання випускників програми FLEX.



Співробітництво з випускниками. 

Очікування

Очікування Посольства США в Україні:

•Зміцнення зв'язків між громадянами США та 
України

•Втілення в Україні досвіду, здобутого учасниками 
під час програм обмінів

•Підтримка демократичних перетворень та 
секторальних реформ в Україні

•Активізація взаємодії між випускниками

•Сприяння професійному розвитку випускників

Очікування випускників програм обмінів для 
молоді:

• Персональний розвиток, набуття знань, 
пошук нових можливостей (навчальні 
програми, тренінги, стажування)

• Практичний досвід у сфері менеджменту 
проектів та волонтерська робота (CV)

• Кар'єрне зростання (сертифікати, листи 
підтримки, рекомендаційні листи)

Очікування випускників програм обмінів для 
фахівців:

• Обмін досвідом, пошук партнерів для 
реалізації спільних проектів (круглі столи, 
конференції, професійні асоціації)

• Поширення інноваційних методик, курсів в 
різних сферах (розробки нових курсів, друк 
монографій, проведення тренінгів)

• Професійний розвиток, підвищення 
кваліфікації



Співробітництво з випускниками. 
Програма «Гранти для учасників 

програм обмінів»

https://ua.usembassy.gov/education-culture/alumni-resources/
Мета програми:
• Продовжувати співпрацю з випускниками
• Розбудовувати мережі випускників  
• Заохочувати випускників до професійного розвитку і соціальної активності 
• Підтримувати ініціативи випускників, що стосуються демократичних 

перетворень, економічних реформ та об'єднання України  

Тематики  проектів:
• Суспільно-державне управління, розробка державної політики, 

стратегічне планування і с комунікації
• Демократичні та економічні реформи
• Національна єдність та повага 
• Розбудова місцевих громад
• Підтримка асоціацій/центрів випускників

https://ua.usembassy.gov/education-culture/alumni-resources/


Співробітництво з випускниками. 

Програми та ресурси

Англомовний веб-сайт Державного Департаменту США для випускників
програм обмінів пропонує випускникам:

• нетворкінг із світовою спільнотою випускників;

• міжнародні грантові можливості й вакансії; 

• безкоштовний доступ до різноманітних видань та ресурсів;

https://alumni.state.gov/

https://alumni.state.gov/
https://www.facebook.com/htcherkasy/photos/a.582614245226999.1073741827.582612778560479/638695159618907/?type=3
https://www.facebook.com/htcherkasy/photos/a.582614245226999.1073741827.582612778560479/638695159618907/?type=3


Американські культурні центри в Україні 

Американський дім
http://www.americahousekyiv.org/
https://www.facebook.com/americahousekyiv

• Обладнаний сучасними технологіями культурний 

та освітній центр

• Якщо ви хочете організувати свій захід у центрі, 

заповніть форму https://goo.gl/aFZcK0

28 центрів «Вікно в Америку» в усіх регіонах України

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/window-america-centers-uk/

http://www.americahousekyiv.org/
https://www.facebook.com/americahousekyiv
https://goo.gl/aFZcK0
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/window-america-centers-uk/


Посольство США
Соціальні Медіа

https://ua.usembassy.gov/

• https://www.facebook.com/USGAlumniUkraine/ -
сторінка «Українські випускники програм 
американського уряду» надає інформацію щодо 
програм обмінів, академічних та грантових 
можливостей,  вакансій, цікавих подій в Україні

• https://www.facebook.com/usdos.ukraine

• https://www.youtube.com/user/USEmbassyKyiv

• https://instagram.com/usembkyiv

• https://twitter.com/USEmbassyKyiv

http://usembassykyiv.wordpress.com/
https://www.facebook.com/USGAlumniUkraine/
https://www.facebook.com/usdos.ukraine
https://www.youtube.com/user/USEmbassyKyiv
https://instagram.com/usembkyiv
https://twitter.com/USEmbassyKyiv


Дякуємо за увагу!

Наші контакти:

Віра Максімова - MaximovaVB@state.gov

Інна Здор - ZdorIM@state.gov


