
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень Програми імені Фулбрайта 

у Національному авіаційному університеті 

Fulbright Week at National Aviation University 
 

Програма імені Фулбрайта в Україні запрошує Вас долучитися до заходів,  

що відбудуться 29 січня – 1 лютого 2018 року  

у рамках Тижня Програми імені Фулбрайта у Національному авіаційному 
університеті. 

 

У заходах візьмуть участь фулбрайтівці –  

українські й американські випускники Програми. 

  



29 січня 
понеділок 

15:00 
 

Місце проведення:  
актова зала 1-го корпусу 

 

Презентація Програми академічних обмінів імені Фулбрайта в 
Україні для науковців, викладачів - кандидатів та докторів наук, 
молодих дослідників та аспірантів 
 
Презентація програм Fulbright Scholar Program та Fulbright Research 
and Development Program. Стипендії  для  дослідників та викладачів 
для проведення досліджень в університетах, наукових та 
дослідницьких інституціях США. 
 
На зустрічі з координатором  Програми Веронікою Алексанич 
зацікавлені зможуть дізнатися про можливості, які надає Програма, 
умови участі у щорічних конкурсах на отримання фулбрайтівських 
стипендій. 
 
 

 29 січня 
понеділок 

16:00 
 

Місце проведення: 
 актова зала 1-го корпусу 

 
 

Презентація програм ім. Фулбрайта для студентів старших курсів, 
випускників ВНЗ та молодих викладачів 
 
Graduate Student Program. Стипендії для навчання в американських 
університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. 
Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA). 
Стажування з викладання української мови в 
університетах/коледжах США. 
 
Координатор Програми Інна Бариш  розповість про можливості, що 
надає Програма, умови участі у щорічних конкурсах, особливості 
заповнення анкети та вимоги до пакету конкурсних документів, 
складання тестів фіналістами програм.  
 
 

30 січня 
вівторок 

17:00 
 

Мова – англійська 
 
 

 
 

 
Місце проведення:  

Простір неформальної 
освіти NAU HUB,  
вул. Гарматна, 53  

(вхід з вулиці, під муралом) 
 

Семінар  Алани Яскір "Empowering Women through Technology " 
 
Аалана Яскір - стипендіатка U.S. Student Program 2017/18, розповість 
про можливості у сфері ІТ-підприємництва для молодих жінок.  
 
 
Алана - одна з 16 американських молодих дослідників, які 
допомагають у викладанні англійської мови або проводять 
дослідження в Україні у 2017/18 рр..  Алана отримала ступінь 
бакалавра комп’ютерних наук і нейронаук  Принстонського 
університету, США  (Princeton University, Princeton, NJ ; B.A. in 
Computer Science, Neuroscience). Проводить дослідження та 
допомагає у викладанні англійської мови у Національному 
університеті водного господарства та природокористування, м Рівне. 
 

A talk by Alana Jaskir, U.S. Fulbright Student Program 2017-2018 
(Princeton University, Princeton, NJ; B.A. in Computer Science and 
Neuroscience).  

Alana is an English Teaching Assistant at the Institute of Water 
Management and Environmental Engineering in Rivne. In college, she 
served as a one-on-one tutor for computer science. She also 
volunteered with the University Student Government’s BigSibs program, 
a community-approach mentorship program for middle school students 
that focuses on literacy and empowerment. Alana will tell about her 
computer science expertise and her work on empowering women 
through technology.  

 
 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html


31 січня 
середа 
17:00 

 
Мова – англійська 

 

 
 
 

Місце проведення:  
Простір неформальної 

освіти NAU HUB,  
вул. Гарматна, 53 

 (вхід з вулиці, під муралом) 
 
 

 

Семінар  Софії  Фаріон "Social Media and the Conditions for Effective 
Civic Mobilization " 
 
Софія Фаріон - стипендіатка U.S. Student Program 2017/18, розповість 
про соціальні медіа як елемент ефективної комунікації та форми 
діалогу у громадянському суспільстві. 
 
Софія закінчила бакалаврську програму одного з найстаріших 
навчальних закладів США - державного дослідницького університету 
The College of William & Mary ( Williamsburg, VA, USA) і отримала 
ступінь з англійської мови та державної політики  (B.A. in English and 
Government). Як фулбрайтівська стипендіатка, Софія працює над 
дослідницьким проектом та допомагає у викладанні англійської 
мови у Прикарпатському національному  університеті імені Василя 
Стефаника у Івано-Франківську. 
  
 A talk by Sophia Farion, U.S. Fulbright Student 2017-18 (The College of 
William & Mary, Williamsburg, VA; B.A. in English and Government). 
Sophia has studied the political relationship between free media and 
civic engagement throughout college. As an intern in the U.S. 
Department of State’s Office of Eastern European Affairs, Sophia tracked 
the political, and cultural developments in Moldova, Belarus, and 
Ukraine.  Sophia will introduce herself and her higher education—what 
educational experiences led her to her State Department internship and 
a Fulbright in Ukraine. Her lecture will focus on social media and the 
conditions for effective civic mobilization using examples from current 
social media movements in the USA.  
 

1 лютого 
четвер 
17:00 

 
Мова – англійська 

 

 
 

Місце проведення: 
Простір неформальної 

освіти NAU HUB,  
вул. Гарматна, 53 

(вхід з вулиці, під муралом) 
 

Семінар  з академічного письма.  
 
Практичний семінар з академічного письма проводитиме Софія 
Фаріон, стипендіатка програми Fulbright English Teaching Assistant 
Program/ U.S. Fulbright Student  Program 2017-18.  
Софія розповість про загальні правила академічного письма, а також 
про написання есе Personal Statement для вступу в університети 
США. 
 
 
A workshop on academic writing led by Sophia Farion, a Fulbright ETA 
2017-18 ( Fulbright English Teaching Assistant Program). 
 
This workshop will focus on how to formulate a strong thesis, properly 
choose sources and cite them, as well some tips and tricks for writing 
clean and concise arguments.  
Additionally, Sophia will cover how to write personal statements for 
applications. 

 
 
 
 


