
      Освіта в США: можливості для 
української молоді 



                    
        Навчання в США приваблює іноземних студентів високою 
якістю викладання, безліччю затребуваних програм і блискучими 
кар'єрними перспективами. За рейтингом провідних університетів 
світу від британського агентства Times Higher Education 42 
американські вищі навчальні заклади  входять до десятки кращих 
світових університетів. Система освіти  США має широкий спектр - 
понад 2000 університетів і близько 50 приватних шкіл у кожному 
штаті, що надає можливість  студентам отримати освіту практично 
з будь-якої спеціальності. 

 



        

Найважливішими елементами 
системи освіти країни є сильна 
команда викладачів та сучасні 
технології, що допомагає 
студентам зануритися у наукову 
роботу.  

 
 

         Навчання передбачає 
обов'язкові стажування у великих 
компаніях, у тому числі в 
міжнародних. Випускники 
американських ВНЗ затребувані на 
ринку праці як в США, так и за 
кордоном.  



        
    Пропонуємо вашій увазі посібники та довідники, за допомогою 

яких ви маєте змогу дізнатися, як підібрати школу, коледж або 
університет, ознайомитися з правилами участі у різноманітних 
програмах обміну, процесом оформлення  необхідних документів і 
правилами вступу до обраного навчального закладу.  



        

       Ґатто, Дж. Т. Прихована історія американської освіти / Дж.Т. Ґатто. - 
Львів : Діор-К, 2016. - 413 с. : іл.  

         У книзі розповідається про систему 
шкільного навчання у США від самих її 
витоків до сьогодення, ґрунтовно аналізує 
різні періоди і філософські течії як 
безпосередньо в освіті, так і в американській 
історії загалом. Усі твердження автора 
підкріплені численними фактами як з 
власного досвіду, так і з досвіду його учнів і 
колег, а також історичними прикладами. 
         Книга може бути корисною для тих, 
хто хоче збагнути вади сучасного шкільного 
навчання не тільки у США, а й в Україні, 
адже деякі проблеми є спільними.  



                Funding for United States Study: a Guide for International Students and 
Professionals. - New York : Institute of International Education, 2011. - 302 p.  
 

          
          
  

 

        Посібник містить детальний опис різних 
грантів і платних стажувань для магістрів, 
аспірантів і докторантів, спонсорами яких є 
уряди США та іноземних держав, коледжі та 
університети, освітні асоціації, бібліотеки, 
науково-дослідні центри, фонди, корпорації та 
інші організації.  
 
         This book presents an indispensable resource 
for study and research in the U.S. for international 
students and professionals. Sponsors are U.S. and 
foreign governments, colleges and universities, 
educational associations, libraries, research centers, 
foundations, corporations and other organizations. 
 



        Two-Year Colleges 2011 - 41st ed. - New Jersey : Peterson's, 2011. - 554 p. 
 

        Книга містить контактну інформацію про 
навчальні заклади у Сполучених Штатах і 
Канаді, а також деякі міжнародні школи: 
педагогічний склад, терміни подачі заяв, 
умови проживання –  все, що буде цікавим  
для майбутніх студентів та їхніх батьків. Також 
тут є корисні статті про складання тестів, 
порівняльні таблиці ВНЗ тощо. 

        
       This guide contains information about 
schools in the United States and Canada, as well 
as some international schools. Contact 
information, application deadline, teaching staff, 
living conditions - everything that will be 
interesting and useful for future students and 
their parents. There are also useful articles on 
tests, comparative tables with different 
characteristics of universities and student life, and 
so on. 



        
      If You Want to Study in the United States / U. S. Department of State. —
Undergraduate study / ed. R. Targonski; ill. B. Long. — [2004]. — 120p. 
 
      If You Want to Study in the United States / U. S. Department of State. -
Graduate and Professional Study and Research / ed. R. Targonski; ill. L. 
Henderling. — [2008]. — 149 p.  
 

         Книга містить інформацію про навчання в 
Сполучених Штатах за темами: американська 
система освіти, вибір коледжу, вимоги до 
абітурієнтів, фінансування освіти, дозвіл на 
в’їзд. Також є практичні поради щодо обрання 
оптимального вищого навчального закладу, 
враховуючи здібності абітурієнта . 

        
        A step-by-step guide about studying in the 
United States on the following topics: the 
American education system, choosing a college, 
admission requirements, funding your education. 
You will also learn practical advice on choosing a 
higher education institution exclusively for you 
and your abilities. 



              If You Want to Study in the United States [Text] / U. S. Department of State. -  
Short-Term Study, English Language Programs, Distance Education, and 
Accreditation / ed. R. Targonski ; ill. L. Henderling. — [2004]. — 87 p. 
 
       If You Want to Study in the United States [Text] / U. S. Department of State. — 
Getting Ready to Go: Practical Information for Living and Studying in the United 
States / ed. R. Targonski; ill. L. Henderling. — 178 p.         

         Посібники містять інформацію про навчання у 
США на термін до одного року, 
можливості  дистанційного навчання та англомовні 
програми, а також довідку про акредитацію 
американських вищих навчальних закладів, 
інформацію щодо планування навчання, отримання 
студентської візи та житла. Також надаються  корисні 
поради для майбутніх студентів. 

 
        The manual contains information on studying in the 
United States for up to one year, distance learning 
opportunities and English-language programs. Also 
includes a certificate of accreditation of American higher 
education institutions. Provides information on study 
planning, obtaining a student visa, housing, useful tips 
for future students. 
 



               International Student Handbook 2013:  For Students Seeking to Study in 
the USA- 26th ed. - New York : CollegeBoard, 2012. - VI, 404 p. 

          
        Довідник містить інформацію про 2900 
коледжів: вимоги щодо надання фінансової 
допомоги на навчання, правила проходження 
тестування англійської мови як іноземної (TOEFL), 
наявність житла, спеціальні послуги для студентів-
іноземців. Також надаються покрокові вказівки 
щодо подачі заяви до коледжів, пошуку фінансової 
допомоги та отримання студентської візи. 

           
         The International Student Handbook 2013 by The 
College Board is the only book exclusively for foreign 
students! It has information on 2,900 colleges. This 
guide covers financial aid, Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) requirements, housing availability, 
and special services for international students. It 
includes step-by-step guidelines on how to prepare for 
and apply to colleges in the United States, find 
financial aid and obtain a student visa. 
 



                 Програми обмінів [Образотворчий матеріал] : Америка очима 
українських учасників обмінних  програм. - К. : 2010. - 110 p.   
 

       З часу набуття Україною незалежності багато 
українців здійснили подорож у Сполучені Штати 
за програмами обміну, які спонсорує уряд США. 
Серед них - науковці, юристи, урядовці, активісти 
неурядових організацій, а також старшокласники, 
які протягом року жили в американській родині 
та  навчалися  в американській школі, щоб якомога 
глибше зануритися в нове середовище.  Ця книга - 
портрет Америки очима тих українців, які 
відвідали США за програмами обміну. Ви зможете 
ознайомитися з творчістю випускників майже усіх 
головних обмінних програм – Програми імені 
Фулбрайта для вчених, програми дослідників і 
студентів, програми імені Едмунда Маскі, програм 
професійних обмінів «Відкритий світ», «Громадські 
зв’язки», «Міжнародні відвідувачі», обмінної 
програми для старшокласників та ін.  



        

        25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні: зб. есеїв. - Київ : 
АДЕФ-Україна, 2017. - 256 с.  
 

         Ювілейне видання відтворює 25-літню історію 
Програми імені Фулбрайта в Україні. Ви 
дізнаєтеся про «фулбрайтівській досвід» 
випускників Програми, а  також ознайомитеся з 
можливостями, що надає Програма для 
професійного та особистісного зростання. 

 
          Fulbright Ukraine has compiled a special 256 
page publication documenting the Program’s 25 year 
history and Fulbright alumni reminiscences. Through 
their essays, alumni illustrate in the best way possible 
what we call the “Fulbright experience”. We would 
encourage you to take a moment to read about the 
Fulbright experiences, take note of the opportunities 
that exist for academic, personal and professional 
development, and consider applying for a Fulbright! 
 



               Українські випускники американських програм обміну. Розбудова 
нової країни: моя історія. - Київ : АRC, 2012. - 108 с.  
 

         Починаючи з 1992 р., понад 40000 українців 
побували у США за програмами обміну. Освітяни, 
юристи, бізнесмени, журналісти, науковці, працівники 
виконавчої, законодавчої та судової гілок влади, 
неурядових організацій, студенти університетів, учні 
шкіл та інші здобули досвід, знання, навички та 
отримали новї перспективи у США. У книзі 
представлено іхні історії успіхів.  

 
          Since 1992, over 40,000 Ukrainians have traveled to 
the U.S. on USA exchange programs. Educators, lawyers, 
business persons, journalists, scientists, civil servants and 
representatives of Ukrainian courts and NGOs, students, 
pupils, and others have gained experience, knowledge, 
skills and have a new perspective of the US. All were 
“Ambassadors” of this young country who established 
contacts and collaboration with the US. We present alumni 
success stories of USA exchange programs from different 
parts of Ukraine in this book. 
 



        
Запрошуємо ознайомитися з 

представленими виданнями  в 
Миколаївській обласній універсальній 

науковій бібліотеці 
(вул. Московська, 9) 

  
 


