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Fulbright Graduate Student Program: 

Навчання в американських університетах від одного до двох років 
на здобуття ступеня магістра. У конкурсі  можуть брати участь 
студенти старших курсів та випускники ЗВО. Кандидати повинні мати 
щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

15 учасників Fulbright Graduate Student Program, cтипендіатів 2019-
2020 року навчаються в американських університетах.
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Владислав Бівзюк
Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького, Черкаси
Математика | Магістерська програма з математики
University of Illinois at Urbana-Champaign, Champaign, IL
vladyslav.bivziuk@gmail.com
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У 2014 році мені стало зрозуміло, що від освіченості 
українців, їх поінформованості та життєздності за-
лежить те, як наша країна впорається з викликами, 
що існують. Разом з Юлією Баранніковою (теж сти-
пендіаткою Fulbright), ми заснували громадську ор-
ганізацію «Про.Світ», яка сприяє розвитку здібнос-
тей та потенціалу тих, хто працює в освітній сфері. 
Нині — це допомога шкільним командам формува-
ти локальні освітні екосистеми, що якнайкраще від-
повідають потребам учнів. 

Упродовж 5-ти років ми працювали з-понад дво-
ма тисячами вчителів, створили краудфандингову 
платформу для агентів освітніх змін @GoFundEd. 
Сьогодні за участі менторів ми вибудовуємо дові-
ру, змінюємо управлінські практики та сприяємо 
посиленню шкільної автономії у 27 школах у різних 
регіонах країни.

У процесі роботи ми помітили, що однією з по-
треб є підготовка та підтримка сучасних освітніх 
управлінців, а також усвідомили брак експертизи 
в формуванні локальних освітніх політик. Саме цій 
проблематиці я планую присвятити два роки магі-
стратури у Lehigh University. США — це країна, що 
відома своєю децентралізацією в прийнятті освітніх 
рішень, локальними політиками і розмаїттям на-
вчальних закладів. Вивчення проблемних аспектів 
американської освіти також дасть змогу зрозуміти, 
як поліпшити ситуацію з освітою в Україні. 

Лілія Боровець
Співзасновниця Центру інноваційної освіти «Про.Світ», Львів
Освіта | Магістерська програма з освіти
Lehigh University, College of Education,Bethlehem, PA
Liliya.borovets@gmail.com

Мені буде дуже цікаво поєднати 
свою освіту з міжнародного 
права та досвід у освітній сфері, 
посилити аналітичні навички, 
зрозуміти те, як саме працюють 
дослідницькі центри в США. 
Зрештою, я планую працювати 
над тим, щоб кожна людина 
могла реалізувати своє право 
на якісну сучасну освіту.
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Під час своєї роботи у відділенні неврології Київської 
обласної лікарні я зіткнулася з тим, що після меди-
каментозного лікування хворим приділяється недо-
статня увага в плані реабілітації. Ті заходи, що тради-
ційно застосовуються, є надто елементарними та, в 
цілому, малоефективними, а основна частина реабі-
літаційних процедур з відновлення моторики та мов-
лення лягає на плечі родичів пацієнтів. При цьому 
саме тепер в світі існує багато новітніх розробок у га-
лузі реабілітаційної медицини, створених у результа-
ті прогресу біомедичних досліджень. На жаль, вони 
не так часто впроваджуються у вітчизняних клініках, 
що помітно обмежує шанси хворих на одужання.

Отже, основна мета навчання на магістерській про-
грамі з фізичної реабілітації полягає для мене в на-
бутті нових практичних навичок і освоєнні теоретич-
них знань у різних галузях неврологічної реабілітації. 
Ця програма сприятиме глибшому розумінню основ 
сучасних методів реабілітації, які можна застосовува-
ти при терапії неврологічних захворювань, включаю-
чи індивідуалізовані підходи до реабілітації після ін-
сульту та відновлення втрачених рухових, сенсорних 
і когнітивних функцій.

Ольга Дубей
Лікар-невролог, КЗ КОР 
«Київська обласна клінічна лікарня», Київ
Фізична реабілітація | 
Магістерська програма з фізичної реабілітації
University of Iowa, The Roy J. and Lucille A. Carver 
College of Medicine, Iowa City, IA
ola.dubey@gmail.com

Я щиро зворушена можливістю 
приєднатися до фулбрайтівської 
спільноти й планую використати 
в Україні знання, отримані 

під час своєї участі в програмі. Сподіваюся, що 
це допоможе подолати існуючий розрив між 
сучасним рівнем медичних знань і практикою їх 
застосування, а також упровадити кращі методики 
неврологічної реабілітації в українських клініках. Я 
переконана, що ця програма сприятиме зміцненню 
мого особистісного потенціалу, лідерських та 
комунікативних навичок, а також ближчому 
знайомству з різними аспектами американської 
системи охорони здоров’я.
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Вікторія Іщенко
Адвокат, провідний юрисконсульт ПАТ «Укрнафта», 
менеджер проектів Координаційної ради молодих юристів 
при Міністерстві Юстиції України, Київ
Право | Магістерська програма з енергетичного права, міжнародного 
комерційного арбітражу та екологічного права 
The University of Texas at Austin, Austin, TX
ishchenkovictoria@gmail.com

Fulbright Graduate Students 2019-2020
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Після здобуття медичної освіти у 2016 році для 
мене стало очевидним, що системі охорони 
здоров’я в Україні все ще не вдається забезпечити 
потреби всіх груп населення на необхідному рівні. 
Тому я почав працювати над проектом «Дружній 
лікар», основний задум якого полягав у створенні 
мережі медичних послуг для представників ЛГБТ+ 
спільноти. Невдовзі я зрозумів, що одного проекту 
недостатньо, бо вся медична галузь, від освіти до 
управління, повинна бути інклюзивною й врахову-
вати потреби всіх без винятку людей. Це є одним із 
безумовних компонентів успіху реалізації медичної 
реформи в Україні.

Я переконаний, 
що магістерська програма з 
громадського здоров’я у Georgia 
State University’s School of Public 
Health дозволить мені дізнатися 
суттєво більше про досвід 
упровадження лікувально-
профілактичних програм у 
мультикультурному середовищі 
США.

Роман Івасій
Керівник напрямку здоров’я ЛГБТ+ спільноти 
у ВБО «Точка Опори», Київ/Львів
Охорона здоров’я | Магістерська програма з громадського здоров’я
Georgia State University, School of Public Health, Atlanta, GA
r.ivasiy@t-o.org.ua
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Аліна Комісар 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ
Управління в галузі культури та мистецтва | 
Магістерська програма з мистецького менеджменту
Indiana University, The O’Neill School of Public and Environmental Affairs, 
Bloomington, IN
alina1komisar@gmail.com

Чому я пов’язав своє життя з геологією? Тому, що 
свого часу ця наука дала найбільше відповідей на 
питання про будову навколишнього світу. Очевид-
но, що наше завдання — це продовжувати дослі-
джувати його. Що ж стосується мене особисто — це 
робота, яка дозволяє знаходити відповіді також на 
складні внутрішні питання. 

Степан Пікуль
Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, Київ
Геологія | Магістерська програма з геології
Michigan Technological University, Houghton, MI
stepanpikul@gmail.com

У США працює злагоджений механізм взаємодії 
університету і студентського кампусу. На сайті біблі-
отеки можна запитати будь-яку пораду й за кілька 
хвилин отримати відповідь спеціаліста. Комп’ютерні 
можливості для цього тут справді безмежні. Не див-
но, що студенти ставляться до навчання з повагою й 
навіть захопленням.

Першу можливість податись на програму Фулбрайта 
я використав не сповна, тому моя подорож до Спо-
лучених Штатів почалась з уроку: «Для здійснення 
мрії просто потрібно спробувати ще раз». Зараз в 
Америці я розумію, наскільки унікальною є можли-
вість здобуття фулбрайтівського досвіду. Саме в цій 
програмі, спілкуючись з друзями з усіх кінців світу, 
починаєш розуміти, в чому саме полягає твоя влас-
на «зона комфорту». Різні люди діляться з тобою 
знаннями й досвідом життя в тих країнах, про які ти 
лише читав у книжках. Й саме це різноманіття куль-
турних вражень приносить мені найбільше задово-
лення.   

Я навчаюсь у Michigan Technological University на магістерській 
програмі з геології. Очікую, що програма Фулбрайта стане для 
мене найкращим, хоча й не зовсім простим, шляхом досягнення 
моїх заповітних мрій. Хочеться бути серед тих, хто найкраще 
знає свою справу. Бути одним із тих, з кого беруть приклад і хто 
їх надихає. Хочеться, щоб таких людей було суттєво більше в 
сучасній Україні. 
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Марія Плотнікова
Мисткиня, арт-директорка BBDO Ukraine, 
Leo Burnett Kyiv, Київ
Мистецтво: перформанс | 
Магістерська програма «Митець у студії»
The School of the Art Institute of Chicago (SAIC), 
Chicago, IL
maria.s.plotnikova@gmail.com

Свого часу, блукаючи коридорами Art Institute of Chi-
cago, я думала про те, що мені теж потрібно вчитися в 
School of Art. Одночасно я думала про неможливість 
реалізувати це бажання — навчання там коштує абсо-
лютно нереальних для мого гаманця грошей. 

Минуло п’ять років. Я навчаюсь 
саме тут, у School of Art Institute 
of Chicago, отримавши повну 
фінансову підтримку від 
програми Fulbright — стипендію 
на навчання на програмі M.F.A. 
на відділенні Performance. 
Між цими двома моментами 
було багато такого, що зробило 
цю подію реальною. Відтак, 
тепер мені хочеться сказати: 

«Спасибі всім тим, 
хто справді вірив».

Якщо коротко, то ланцюжок подій виглядає так: спо-
чатку — стипендія Chevening і навчання в Oxford 
Brookes, де я зрозуміла, що хочу займатися перфор-
мансом. Це сталося під сильним впливом на мене 
таких викладачів, як Shelley Sacks і Ray Lee. Через рік 

— повернення в Україну й зустріч з Асєю Баздирєвою, 
яка щойно повернулася з програми Fulbright. Саме 
вона допомогла мені повірити в те, що отримати 
цей американський грант є реальною перспективою. 
Далі було багато всього, включаючи іспит з матема-
тики (GRE). А потім мою анкету розглядали чотири 
університети в США. У підсумку виявилося, що School 
of Art Hallelujah Institute of Chicago — це саме той уні-
верситет, у якому існує єдина в світі кафедра перфор-
мансу в царині мистецтва. 

Ось так все приблизно й склалося. І як після цього не 
вірити в силу особистого наміру й відчайдушної запо-
взятості на шляху до здійснення своєї мети?
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Я глибоко вірю в те, що за 
позитивне та переконливе 
бачення України за кордоном 
треба боротись, і нам сьогодні 
потрібно зрозуміти, як саме це 
найкраще робити. 

Юлія Попик
Національний університет 
«Києво-Могилянська академія», Київ
Міжнародні відносини | Магістерська програма з міжнародних 
відносин
Syracuse University, The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, 
Syracuse, NY
julia.popyk@gmail.com

Олена Проценко
Адвокат, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Київ 
Права людей з психічними розладами | 
Магістерська програма з прав людини
Indiana University-Purdue University Indianapolis - 
Robert H. McKinney School of Law, Indianapolis, IN
olena.protsenko@helsinki.org.ua 

Під час магістерської програми з міжнародних 
відносин я хотіла б поглибити свої знання з теорії 
«м’якої сили», культурної дипломатії та інформацій-
ної політики (особливо в стані гібридної війни).

На щастя, я таки зуміла здобути свій фулбрайтівський 
грант… І тепер у США завдяки програмі Фулбрайта 
з’явилися сумки з принтами назв таких українських 
міст, як Lviv, Kharkiv, Dnipro, Odesa, Vinnytsia. Екосум-
ки українського бренду Inspired Bags сподобались 
моїм американським друзям.

Ось вона — м’яка сила публічної дипломатії!
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Павло Рибарук 
Національний університет «Києво-Могилянська академія», 
Київ / Криворівня
Етноекологія | Магістерська програма «Спільноти Апалачії 
і ощадливий розвиток високогірних регіонів»
East Tennessee State University, Johnson City, TN
rybpavlo@gmail.com

Вікторія Савчук
Керівниця комунікаційного напрямку, 
громадська організація «Центр протидії корупції», Київ
Комунікації | Магістерська програма з медіадосліджень 
Ohio University, Athens, OH
savchuk@antac.org.ua

Олександра Чупріна
Кінорежисерка, Київ/Одеса
Київський національний університет театру, кіно і телебачення 
імені І.К. Карпенко-Карого, Київ
Мистецтво та мистецька освіта | Магістерська програма із нових медіа
The University of Illinois at Chicago, Chicago, IL
alexchify@gmail.com

Анастасія Шевченко 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків
Комунікації | Магістерська програма з комунікацій
Kansas University, Lawrence, KS
anastasiia.shevchenko94@gmail.com

Ілля Яковенко
Митець, Київ/Маріуполь
Мистецтво | Магістерська програма з мистецтва 
та соціальної практики
Portland State University, Portland, OR
iykvnk@gmail.com
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Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program: 

Стажування з викладання української мови (асистенція 
американським викладачам) в університетах/коледжах США 
тривалістю дев'ять місяців. У конкурсі можуть брати участь 
викладачі-початківці та молоді фахівці, які спеціалізуються з 
лінгвістики, української літератури, перекладацьких студій, 
комунікацій, журналістики, американських студій, викладання 
англійської мови. Кандидати повинні мати щонайменше диплом 
бакалавра на час призначення стипендії (липень наступного після 
дати конкурсу року).
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Fulbright Foreign 
Language Teaching 
Assistant Program
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Тетяна Кідрук — стипендіатка програми Fulbright 
Foreign Language Teaching Assistant, викладає укра-
їнську мову в Університеті штату Канзас у місті 
Лоуренс. Викладацьку кар’єру розпочала в Наці-
ональному педагогічному університеті імені М. П. 
Драгоманова, який закінчила з дипломом магістра 
філології та літератури (англійська, французька 
мови та світова література).

«Література вчить сприймати 
та поважати різноманіття, 
відчувати спорідненість та 
повагу до інших культур», — 

говорить Тетяна. Можливо, що саме глибоке пере-
конання в цьому визначило її професійний шлях. 

Тетяна Кідрук
Викладачка англійської мови, перекладачка, Рівне
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program
University of Kansas, Lawrence, KS
tetiana.illiuk@gmail.com

Тетяна працювала з волонтерами Корпусу Миру США 
в Україні. Активно брала участь у громадському житті 
Рівного: організувала 5 освітніх таборів для підлітків 
віком 13-17 років на теми гендерної рівності, лідер-
ства, проектного менеджменту, професійної орієнта-
ції. Заснувала програму LEAP (Leadership Engagement 
Activism Program), через яку втілює освітні ініціативи 
та розвиває волонтерський рух міста.

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant надала 
Тетяні можливість допомагати американським про-
фесорам у розробці відповідних матеріалів та прове-
денні занять, а також організувати клуб української 
культури та мови. Тетяна вважає, що мова — це одна 
з найважливіших складових нації, її культури та істо-
рії. Тому вона завжди готова поділитися з іноземця-
ми частинкою України через мову, слово.

Під час фулбрайтівського стажування стипендіат-
ка не лише займається популяризацією української 
мови та культури у Сполучених Штатах і вивчає су-
часну американську літературу. Завдяки вимогам 
програми FLTA щодо вивчення її учасниками двох 
обов’язкових дисциплін в період гранту, Тетяна отри-
мує паралельно і викладацький, і американський 
студентський досвід. Усе це дозволяє їй заглибитися 
в систему викладання в Сполучних Штатах, дізнатися 
як працюють американські колеги та студенти й куди 
рухається весь лінгвістичний процес. 

Після повернення в Україну Тетяна Кідрук планує про-
довжити роботу в сфері викладання мов та перекла-
ду. Дослідниця сподівається, що за рік в Університеті 
Канзасу вона зуміє остаточно визначитися з темою 
своєї наукової роботи з компаративістики. У центрі 
її професійних інтересів — сучасний американський 
роман. Окрім того, вона планує запозичити досвід 
неформальної освіти,  зрозуміти, як саме працюють 
громадські об’єднання у США. Тетяна очікує, що до-
свід життя в американській громаді дасть їй змогу 
здобути навички, необхідні для її подальшої роботи 
у громадському секторі в Україні.
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Яна Сабляш
Редакторка, викладачка безкоштовних курсів української мови 
та проєкту «Є-мова», ГО «Український світ», Київ
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program 
University of Washington, Seattle, WA 
janasabliash@gmail.com

«Участь у програмі Fulbright 
FLTA — це унікальна нагода 
викладати і навчатися за 
освітніми стандартами 
країни, яка славиться своїми 
вимогливими університетами. 
Це також почесна можливість 
познайомитися з розмаїттям 
культур з усього світу, 
обмінятися досвідом з 
колегами-викладачами з усіх 
континентів і презентувати 
українську культуру та 
ідентичність», — упевнена Яна Сабляш.

Яна викладає українську мову американським сту-
дентам у Вашингтонському університеті за програ-
мою Fulbright Foreign Language Teaching Assistant 
(FLTA). До перемоги у фулбрайтівському конкурсі 
Яна працювала копірайтеркою, редакторкою, пере-
кладачкою. Здобула викладацький досвід у рамках 
проєктів: «Безкоштовні курси української мови» та 
«Є-мова», у співпраці з якими продовжує долуча-

тись до розробки та проведення занять з української 
мови навіть через Атлантику. Разом з колегами Яна 
Сабляш викладає на першому курсі з української 
мови елементарного рівня (А1-А2) «Українська за 27 
уроків» на платформі Prometheus.

У Вашингтонському університеті Яна має можли-
вість поглибити свої знання з когнітивістики та пе-
дагогіки, вдосконалити навички викладання україн-
ської мови як іноземної, поліпшити свою розмовну 
англійську та здобути безпосередній досвід співп-
раці з aмериканськими студентами. Вона прагне 
дослідити мотивацію і потреби студентів-іноземців, 
які вивчають українську з початкового рівня, а також 
краще зрозуміти ті мовні виклики, що постають пе-
ред українською діаспорою в США. 

Окрім викладання, стипендіатка навчається на ма-
гістерській програмі й відвідує курси з американіс-
тики, лінгвістики та педагогіки.

Навички і знання, здобуті завдяки програмі Фулб-
райт, Яна Сабляш планує використати в рамках про-
єкту «Є-мова» — навчального ресурсу з комплек-
сного вивчення української мови онлайн. Досвід 
викладання для студентів-іноземців, які не знають 
української мови й вивчають її поза україномовним 
середовищем, допоможе створити якісні навчальні 
інструменти на відповідній інтернет-платформі.
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