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Чи Ви знаєте?



Вища освіта в США



Define Your Priorities
What is most important to you?
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БАЗОВИЙ АПЛІКАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

 Аплікаційна форма/загальні особисті відомості
 Академічні відомості:

- атестат, дипломи
- транскрипт (додаток з предметами та оцінками)

 Рекомендаційні листи (1-2)
 Аплікаційний твір/мотиваційний лист (один або декілька)
 Академічне резюме
 Підтвердження володіння англійською мовою (TOEFL, IELTS)
 Результати стандартизованих тестів (SAT, ACT, GRE, GMAT)
 Інші документи (напр. портфоліо)*



БАЗОВИЙ АПЛІКАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

Аплікаційна форма:
 Подається онлайн (створюється персональний акаунт) або

на папері * (якщо існує електронний файл)
 Складається з декількох частин
 Універсальна (не може містити реалії всіх країн)
 Вимагає багато уваги та часу
 Супроводжується інструкцією
 Подається у визначений термін (до вказаного дедлайну*)



БАЗОВИЙ АПЛІКАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

Академічні відомості (дипломи, транскрипти):
 Подаються офіційно завірені копії
 Подаються документи з усіх навчальних заходів після школи
 Подаються 2-ма мовами:

- мовою оригіналу (завірені за місцем навчання або нотаріально)
- в перекладі на англійську (переклад офіційно завіряється)

 Подаються на паперових носіях
 Надсилаються на адресу Credential Evaluation Service
 Подаються у визначений термін (до вказаного дедлайну*)



БАЗОВИЙ АПЛІКАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

Рекомендаційні листи:
 Кількість рекомендацій визначає університет
 Академічна рекомендація обов’язкова
 Рекомендації мають бути позитивними
 Подаються онлайн або на папері *
 Подаються переважно англійською мовою
 Подаються у визначений термін (до вказаного дедлайну*)
 Оцінюються професорами



БАЗОВИЙ АПЛІКАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

Аплікаційний твір/мотиваційний лист:
 Найважливіший документ в аплікаційному пакеті
 Є складовою частиною аплікаційної форми
 Подається 1, 2 або декілька творів (за вимогою університету)
 Формат та об’єм твору визначає університет
 Має розкрити персональну мотивацію, академічні/професійні цілі,

досягнення, причини вибору саме цього університету/програми
 Подається у визначений термін (до вказаного дедлайну*)
 Оцінюється професорами



БАЗОВИЙ АПЛІКАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

Результати вступних тестів:
 Перелік необхідних тестів визначає університет
 Вимоги до результатів встановлює університет
 Тести проводяться в офіційних тест-центрах
 Реєструватись на тести слід завчасно через Інтернет
 Тести можна складати повторно (за необхідності)
 Результати розсилаються виключно розробниками тестів
 Результати мають надійти до університету не пізніше дедлайну
 Зберігаються впродовж всього терміну валідності



БАЗОВИЙ АПЛІКАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

Академічне Резюме:
 Подається для вступу до магістратури/аспірантури
 Має стандартну форму
 Відрізняється від професійних Резюме
 Не завіряється
 Подається в електронній формі (частина аплікаційної форми)
 Подається у визначений термін (до вказаного дедлайну*)

Центри мережі EducationUSA проводять семінари та надають
консультації з оформлення аплікаційного пакету
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Українські студенти в США, 2011-2012

* In 2011/12, the number of international students in the U.S. increased 5.7% to a 
record high of 764,495 students.

Українські студенти– 2011/2012 академічний рік:

Загалом - 1535

Бакалаврат - 614 - 40 % (+5,3 %)

Магістратура, аспірантура - 653 - 42,5 % (- 9,1 %)

Без отримання ступеня - 109 - 7,1 % (- 9,9 %)

Стажування після навчання - 159 - 10,14% (- 1,2 %)
________________________________________________________________________________________________

*Open Doors (IIE), що видається за підтримки Бюро у Справах Освіти та Культури Держдепартаменту США, є всебічним
вичерпним інформаційним ресурсом що містить дані про іноземних студентів та дослідників, які навчаються або
викладають у вищих навчальних закладах США, а також про американських студентів, які навчаються за кордоном в
межах спільних програм з їх коледжами або університетами. 



Фінансова допомога
для іноземних студентів

Джерела фінансової допомоги:
 Коледжі та університети США
 Уряд США
 Уряд своєї країни/університети/фундації
 Міжнародні Фундації
 Наукові/Професійні Асоціації
 Приватні спонсори
 Бізнес/роботодавці



Види фінансової допомоги

Для студентів бакалаврату:
 Університетські стипендії за академічні

досягнення
 Іменні стипендії
 Спортивні стипендії
 Некваліфікована робота в університеті
 Грантові програми міжнародних академічних

обмінів (Global UGRAD – фінансує Уряд США, 
адмініструється через IREX www.irex.ua)



Види фінансової допомоги

Для магістрантів, аспірантів:
 Університетські стипендії за академічні

досягнення
 Асистентство (викладацьке, дослідницьке, 

адміністративне, в гуртожитку)
 Стажування
 Грантові програми міжнародних академічних

обмінів (E. Muskie www.irex.ua, Fulbright 
Graduate Student, International Science & 
Technology Awards www.fulbright.org.ua)



Як я можу дістати фінансову допомогу
для навчання в США?

 Оберіть коледжі/університети, які надають
фінансову допомогу іноземним студентам

 Оберіть найбільш привабливий для вас пакет
фінансової допомоги

 Подайте аплікацію вчасно
 Продемонструйте свої академічні досягнення
 Покажіть високі бали вступних тестів
 Розкажіть про ваші специфічні академічні

цілі/мотивацію



Як я можу дістати фінансову допомогу
для навчання в США?

 Опишіть ваш професійний/волонтерський
досвід

 Продемонструйте ваш лідерський потенціал
 Доведіть ваш інтерес до певної програми саме

цього університету
 Подайтесь на участь в придатних програмах

міжнародних академічних обмінів



Інформаційні ресурси:

 Довідники та посібники наявні в центрах
мережі EducationUSA

 Інтернет сайти коледжів/унівеситетів
 Інші Інтернет ресурси:
www.educationusa.info
www.iefa.org
www.fundingusstudy.org
www.edupass.org/finaid/
www.internationalstudent.com
www.globalslc.com
www.ncaa.org
www.collegeboard.com
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Your 5 Steps to U.S. Study Facebook App



www.facebook.com/EducationUSA

www.youtube.com/EducationUSATV

www.twitter.com/EdUSAUpdates
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EducationUSA & Social Media



Про EducationUSA

• Підтримується
Державним
департаментом США

• Точна, повна, актуальна
інформація

• Сотні центрів у 170 країнах
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Центри EducationUSA в Україні

www.facebook.com/EducationUSA.Ukrain
e

www.twitter.com/EACKyiv

www.educationusa.info/ukraine

Центр EducationUSA в Києві:

www.americancouncils.org.ua

http://vkontakte.ru/educationusaukraine
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Центри EducationUSA в Україні
Харків:
www.osvita.kharkiv.org

Дніпропетровськ :
www.center-osvita.dp.ua
www.facebook.com/profile.php?id=100004490802357
http://vk.com/osvitadnk
http://vk.com/club10266385
http://vk.com/club10280093

Львів:
www.osvita.org
www.facebook.com/Center.Osvita
www.facebook.com/EAC.Osvita
www.facebook.com/group.php?gid=109676829060886
http://vk.com/center.osvita


