Програма імені Фулбрайта в Україні запрошує Вас долучитися до заходів, що
відбудуться 11-22 листопада 2013 року у рамках Тижня міжнародної освіти.
Проведення Тижня є спільною ініціативою Державного департаменту США та
Інституту міжнародної освіти (IIE), спрямованою на зрозуміння важливості самої
ідеї міжнародної освіти та осягнення її глибокої ролі у співтворенні взаємопізнання
та взаєморозуміння людьми один одного. Міжнародна освіта уможливлює не
тільки подолання географічних кордонів для науковців та студентів, але й сприяє
налагодженню мережі особистісних та професійних контактів, є вдячним грунтом для
визнання та поваги інших культур, для формування й зростання майбутніх лідерів та
гуманізації міжнародних стосунків.
У заходах візьмуть участь фулбрайтівці - українські й американські випускники
Програми імені Фулбрайта, які радо поділяться з авдиторією рецептами успішного
проходження конкурсу на здобуття фулбрайтівських стипендій, досвідом проведення
дослідження, стажування й навчання в університетах США, історією своїх наукових
пошуків й практикою упровадження своїх напрацювань, а також продискутують шляхи
виходу поза межі локального інтелектуального простору через спілкування й працю
над спільними проектами з науковціми й інституціями інших країн.
http://www.fulbright.org.ua

http://iew.state.gov

http://www.iie.org/fulbright

12 листопада, вівторок,
17:00
Семінар

«Дослідницький рік у США» - семінар за участі Олександри Новічкової
Олександра Новічкова, стипендіатка Програми імені Фулбрайта для молодих
викладачів та дослідників Fulbright Faculty Development Program у University of
Kansas, Lawrence, KS, 2011/12 рр., презентує свій досвід проведення дослідження
та налагодження соціальних зв’язків.
Учасники семінару зможуть дізнатися про структуру Канзаського державного
університету, його дослідницькі центри та різноманітні позанавчальні заходи.
Олександра мала можливість слухати курс «Академічне письмо», відвідувати інші
курси на різних факультетах, брати участь у засіданнях Українського розмовного
клубу.
Як фулбрайтівська стипендіатка, Олександра Новічкова працювала над
вдосконаленням курсу «Теорія демократії в дискурсі культури», який вона
викладає в рамках магістерської програми «Європейські студії» у Національному
університеті «Києво-Могилянська академія». Оскільки професіональне
дослідження Олександри стосувалося демократії у повсякденні, а церкви у
Сполучених Штатах є важливою складовою структури громадянського суспільства,
вона розповість про роль церковних громад у соціалізації новоприбульців до
місцевих спільнот.
Досвід Олександи Новічкової стане у нагоді тим, хто планує проводити в
Сполученних Штатах дослідження у сфері соціальних наук та культурних студій, чи
хоче з перших вуст більше дізнатися про американську культуру та спосіб життя за
межами університетів.

Олександра Новічкова
Fulbright Faculty Devepment Program 2011/12
Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ
Політичні науки | Theory of Democracy in Cultural Discourse
University of Kansas, Lawrence, KS

14 листопада, четвер,
17:00
Семінар
Мова – англійська

Семінар «Міжнародна освіта очима американських студентів - стипендіатів
Програми імені Фулбрайта»
У 2013/14 навчальному році 12 американських студентів-дослідників перебувають
в Україні за Програмою імені Фулбрайта. Для молодих американців рік стажування
в українських університетах або дослідницьких інституціях є важливим
академічним та культурним досвідом. Але часто не єдиним, оскільки більшість з
них мали можливість вивчати мову, культуру або історію інших країн.
Дослідницький інтерес Ісаака Вебба пов’язаний із захистом прав людей з
обмеженими можливостями. До приїзду в Україну Ісаак навчався в Росії, жив у
Кейптауні (Південна Африка), Канді (Шрі-Ланка). Він розповість про свій досвід
вивчення російської мови, культури та історії в Москві та Уфі, стажування у
Міжнародному історико-просвітницькому товаристві «Меморіал» та
правозахисних організаціях Москви.
Рейчел МакМониґал має намір вступити до програми з менеджменту
навколишнього середовища та соціальної екології в Єльському університеті, де
вона продовжуватиме дослідження, частиною якого стануть результати її проекту в
Україні та досвіду стажування в Коста-Ріці, Нікарагуа і Панамі.
Isaac Webb, U.S. Student Program 2013/14
Washington and Lee University, Lexington, VA
B.A. in History and Russian Area Studies (2013)

History (non-U.S.) | Disability and Invisibility: Contemporary human rights scene in
Ukraine
Історія| Дослідження сучасної ситуації у сфері захисту прав людини з обмеженими
можливостями в Україні
Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ
Rachel McMonagle, U.S. Student Program 2013/14
Oberlin College, Oberlin, OH
B.A. in Environmental Studies and Economics (2012)
Agriculture | Adaptations to Agricultural Reform and Climate Change in Ukraine
Сільське господарство | Дослідження адаптації дрібних фермерських господарств
до аграрної реформи та зміни клімату в Україні
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

15 листопада,
п'ятниця,
17:00
Лекція
Мова – англійська

Лекція Мирона Панчука «Групове світобачення в процесі відновлення
української історичної пам’яті»
Мирон Панчук отримав диплом магістра з психології та філософії в Університеті
Лойола у Чикаго,США. Докторант з глибинної психології, він цікавиться
механізмами глибинного розуміння підсвідомих психологічних процесів, зокрема,
процесами відновленням історичної пам’яті .
На його думку, психічна складність українського суспільства, яка є помітною у його
суперечливих дискурсах з тематики колоніалізму та імперіалізму, заперечення або
означення Голодомору як геноциду, доводить необхідність відновлення історичної
пам’яті суспільства. Таке відновлення є, вочевидь, завданням не лише
професійних істориків, але також тих індивідів і груп, що мають власний досвід
болю, пережили травми або зіткнулися з рецидивами іншого різновиду патології.
Всі соціальні групи, які братимуть участь у роботі по відновленню історичної
пам’яті, отримають можливість використати в ній повсякденні мрії й сподівання,
надії на майбутнє, - загалом, всю свою уяву. Подібна форма розмірковування щодо
майбутнього здатна забезпечити не лише оновлене бачення майбутнього, але й
виробити ту вакцину, яка запобігатиме подальшим ураженням суспільної
свідомості поглядами, які є конформістськими, тобто апріорі визнаними такими,
що правлять за істину.
Myron Panchuk, M.A.
Doctoral Student in Depth Psychology,
Pacifica Graduate Institute, Carpinteria, California
Dissertation Title: “Shattered Images, Broken Lives: Group Participatory Visioning in
Recovering Ukraine’s Historical Memory”

18 листопада,
понеділок,
17:00
Лекція

Лекція Кейті Стеффен та Кейті Ґодвин «Міжнародна освіта: ідея взаєморозуміння
і взаємодії»
Професор Кейті Стеффен – одна з 14 американських науковців, які викладають або
проводять дослідження в Україні у 2013/14 рр. Разом з Бруксом Харрисоном,
волонтером Корпусу миру, вона знайомить своїх українських колег у ПереяславіХмельницькому з досвідом американських університетів, стандартами західної
освіти, освітніми інноваціями.
Кейті вважає, що міжнародна освіта дозволяє досягти спільних цілей, вчить
розуміти інші культури. На семінарі вона розповість, які педагогічні практики або
партнерські проекти допомагають подолати кордони і створити простір взаємодії
– схожу атмосферу в американській та українській навчальних аудиторіях.
Kathy Steffen, U.S. Scholar Program 2013/14

Ridgewater College, Hutchinson, MN
Education | Looking In and Looking Out: Making Connections That Matter
Pereiaslav-Khmelnytsky H.S. Skovoroda State Pedagogical University
Brooks Harrison, Peace-Corps Volunteer
Pereiaslav-Khmelnytsky
Katie Godwin, U.S. Student Program 2013/14
Belmont University, Nashville, TN
English Teaching Assistantship
Cherkasy Bohdan Khmelnytskyi National University

Мова – англійська
19 листопада,
вівторок,
17:00
Лекція

Лекція Еміне Зіятдінової «Фотожурналістика і документальна фотографія»
Еміне Зіятдінова, випускниця соціологічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка, здобула свій другий диплом з фотожурналістики в
Університеті Огайо, США.
У 2011 році, представляючи свій фотопроект "American Beauty by Emine Ziyatdinova"
у фулбрайтівському офісі, Еміне розповідала, що покинула місто Лева з надією
стати соціологом з фотокамерою в руках і завдяки програмі має можливість
досліджувати світ Огайо та Америки крізь призму фотокамери. Після завершення
магістерської програми Еміне стажувалась у Magnum Foundation у Нью-Йорку, її
документальні світлини було надруковано у таких відомих американських
виданнях, як CNN, New York Times, Daily Mail.
Побудова візуального наративу та реалізація довготермінових фотопроектів - тема
виступу Еміне Зіятдінової. Вона, зокрема, представить свій проект про життя
емігрантів у Нью-Йорку "In Brighton Beach, a Bittersweet Peace".
Еміне Зіятдінова, Graduate Student Program 2010/12
Фотограф, викладач київської Школи фотографії Віктора Марущенка
Фотожурналістика /M.A. Program in Photojournalism
Ohio University, Athens, OH

20 листопада,
середа,
17:00
Лекція
Мова – англійська

Лекція Кетлін Гайет «Ph.D. програми у США»
Кетлін Гайет, докторантка Індіанського університету США, розповість про
особливості навчання на докторських програмах з історії у США, структуру програм
та дослідницькі можливості.
Кетлін закінчила магістратуру з російської та східноєвропейської історії в
Університеті штату Міннесоти. Вивчаючи російську історію та літературу, вона
навчалась на річній програмі у Російському державному педагогічному
університеті імені А.І.Герцена у Санкт-Петербурзі за стипендією Boren Scholarship у
2008/09 рр.. Готуючись до поїздки в Україну, Кетлін вивчала українську мову у
Літній школі української мови і культури у Львові.
Працюючи над дисертацією, Кетлін досліджує архівні матеріали, присвячені
релігійному життю у сталінському ГУЛАГові в 1937-1956 рр.,та співпрацює з
вченими Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН
України.
Kathleen Hiatt, U.S. Student Program 2013/14
Indiana University, Ph.D. in Russian History and East European History (2017)
History (non-U.S.) | Politics of Faith: Contested Belief Systems in Stalin's Gulag, 19371956
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України,
Київ

21 листопада,
четвер,
17:00
Лекція

Лекція Ірини Наталушко «Арт-терапія та травмотерапія»
Ірина Наталушко, випускниця факультету арт-терапії Університету Джорджа
Вашингтона, літом 2013 року брала участь у семінарі з методики інтенсивної терапії
травми у клініці Лінди Ґантт і Луїса Тиннина у Моргантауні, США.
Методика інтенсивної терапії травми дозволяє авторам допомагати клієнтам
інтегрувати травматичний досвід за період набагато коротший від відомих
класичних моделей роботи: скоротити термін стабілізації перед роботою по
інтеграції травм та провести досить успішний курс терапії, у більшості випадків за
один-два тижні.
Ірина розповість про досвід клініки унікальних спеціалістів, представить методику
прискореної травма терапії та проведе майстер-клас з арт-терапії.
Довідка: під час навчання у США у 2008-2011 рр. Ірина, як інтерн - арт-терaпевт,
проходила практику в арт-студії Arlington Artowrks, Arlington, VA;Центрі арттерапії George Washington University Art Therapy Department; онкологічному
відділенні Inova Fairfax Hospital, Fairax, VA та Сімейному центрі «Life with Cancer»,
Fairfax, VA.
Ірина Наталушко, Graduate Student Program 2008/11
Арт-терапевт
Арт-терапія / M.A. Program in Art Therapy
The George Washington University, Washington, DC

22 листопада
п'ятниця,
17:00
Семінар
Мова – англійська

Семінар "Unlocking the Code: Writing Effective Fulbright Essays"
Семінар з написання конкурсних есеїв на програму Fulbright Graduate Student
Program проводитиме Ів Сміт (Eve Smith), стипендіатка програми English Language
Fellow Program 2013/14, фахівець з методики викладання англійської мови,
Національний університет «Києво-Могилянська академія».
Семінар буде повторено у п'ятницю, 6 грудня о 17:00.

Для реєстрації на події просимо заповнити реєстраційну форму не пізніше, ніж за день до дати його
проведення.
Місце проведення семінарів
Офіс Програми імені Фулбрайта, вул. Еспланадна, 20, 9-й поверх, офіс 904, М «Палац Спорту»

