
Ярмарок «Вища освіта в США» надасть вам незліченні можливості спілкування з 
представниками американських коледжів та університетів, які активно шукають 
таких студентів, як ви. Для багатьох із вас, хто не може відвідати коледжі, в яких 
ви зацікавлені, цей ярмарок є нагодою довідатися з першоджерел про ці 
школи, а для їхніх представників – зустрітися з вами та дізнатися більше про вас
Потратьте кілька хвилин на перегляд профілів шкіл. Ми сподіваємося, що у вас 
вже була можливість провести попереднє знайомство зі школами, які 
братимуть участь у цьому ярмарку. Профілі коледжів та університетів на їхніх 
сайтах допоможуть вам довідатися про навчальні заклади-учасники ярмарку, а 
отже ви зможете ефективно використати свій час
Сформулюйте питання, які дадуть вам інформацію, що стане корисною для 
вашого пошуку. Це можна зробити навіть до того, як ви прийдете на освітній 
ярмарок, але як тільки ви розпочнете цей процес, у вас виникне ще багато 
інших питань.
Не бійтеся. Підходьте до представників та запитуйте. Якщо ви спочатку 
відчуваєте збентеження, спостерігайте за іншими, та дійте як і вони. 
Представники, які працюватимуть на ярмарку, є фахівцями у своїй галузі та 
допомагатимуть студентам почати роботу. 
Надавайте інформацію про себе Важливо, щоби ви надавали інформацію про 
себе представникам, щоби вони могли продовжити спілкування з вами, 
надсилаючи інформацію щодо тих сфер діяльності коледжу, що можуть вас 
зацікавити. Ви можете заповнити карту закладу на ярмарку або заздалегідь

Заповнюйте картки розбірливо та темним чорнилом. 
Це вам нічого не коштуватиме 
Заповнення картки не означає вашого бажання вступати до цього 
навчального закладу
Не використовуйте скорочень, якщо це можливо
Переконайтеся що ви написали свою поштову адресу та 
Дайте відповіді на всі питання. 

Ваша поведінка залишає враження про вас – використайте це як свою 
перевагу. Назвіться та ніколи просто не беріть брошур та буклетів, відходячи 
потім без розмови з представником.
Не ходіть колом від столу до столу групою або просто йдучи за вашими 
друзями. Пошук коледжу є вельми особистою справою, такою ж має бути і 
ваша розмова з представником. 
Будьте неупередженими. Серед понад чотирьох тисяч коледжів та університетів 
у США, неможливо знати їх всіх. Освітній ярмарок надає вам можливість 
довідатися щось нове про ту школу, на яку ви раніше ніколи не звертали увагу
Після ярмарку. Після ярмарку поспілкуйтеся з вашими батьками про те, що ви 

довідалися, можливо навіть зробіть якісь нотатки у вашому щоденнику допоки 

ваші думки є свіжими. Якщо вас особливо зацікавив якийсь коледж, ви можете 

хотіти продовжувати спілкування з його представником. Ви можете 



спілкуватися з цією особою електронною поштою, телефоном чи звичайною 

поштою. 

Типові питання до представника коледжу 

• What is the ratio of students to faculty? (Скільки студентів припадає на одного 

викладача?) 

• How accessible are professors outside of class? (Наскільки доступними є 

викладачі поза межами класу?) 

• How active is your international student affairs office and what programs do they 

offer throughout the year? (Наскільки активним є відділ по роботі з іноземними 

студентами та які програми вони пропонують протягом року?) 

• What do students like most about college? Like least? (Що студентам найбільше 

подобається в коледжі? Що найменше?) 

• What are the dominant social groups on campus? (Якими є переважні соціальні 

групи в кампусі?) 

• What are the most popular/famous programs on campus? (Які програми є 

найбільш популярними/відомими в кампусі?) 

• What might students do on a typical weekend? (Чим зазвичай займаються 

студенти у вихідні дні?) 

• What housing opportunities are available (on-campus dormitories, apartments, 

co-ops, off-campus housing)? (Які житлові умови є доступними (гуртожитки в 

кампусі, апартаменти, спільні квартири, житло поза межами кампуса)?) 

• What kind of career services are available for international students? (Які кар’єрні 

служби є доступними для іноземних студентів?) 

• Do you offer deferred admissions? (Чи ви пропонуєте відтермінований вступ?) 

• Can international students work on campus? (Чи можуть іноземні студенти 

працювати в кампусі?) 


