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Ювілейне видання відтворює 25-літню 
історію Програми імені Фулбрайта в Україні.
У ньому зібрано есеї випускників Програми, що 
слугують промовистою ілюстрацією того, що ми вже 
звикли йменувати «фулбрайтівським досвідом» у 
його конкретнолюдському особистісному вимірі.

Тож запрошуємо Вас, шановна авдиторіє, увійти 
у світ не-буденного фулбрайтівського досвіду, 
ознайомитися з можливостями, що їх пропонує 
Програма для професійного й особистісного 
зростання, й відтак - зголошуватися на участь у 
конкурсі на отримання стипендії Фулбрайта!
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Щиро вдячні випускникам Програми імені Фулбрайта 
за дописи до цього видання й за люб'язно надані світлини.

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" in its tangible, very 
personal dimension.

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!
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We express our sincere thanks to Fulbright Program alumni for 
their contributions to this publication and for the gracious use of 
their photographs.

Це видання здійснене за підтримки
Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, 
Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні,
Інституту міжнародної освіти, Програми імені Фулбрайта в Україні, 
Українського Фулбрайтівського кола, а також Інституту Кеннана.

This publication was made possible by generous support from
the U.S. Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs,
the Public Affairs Section, U.S. Embassy in Ukraine,
Institute of International Education, the Fulbright Program in Ukraine,
Ukrainian Fulbright Circle and the Kennan Institute.

Views expressed by the authors are strictly their own and do not reflect those of the Fulbright Program in Ukraine. 
Reprinting materials from the Fulbright at 25 Jubilee Book is encouraged, crediting the source.
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