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Безкоштовне навчання у США 
 
 

“Програма обміну майбутніх лідерів” – програма культурного обміну, 
яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного 
департаменту США й адмініструється в Україні організацією “American 
Councils” за підтримки Міністерства освіти і науки України. Програма 
дає можливість українським школярам безкоштовно навчатись у школі 
в США, проживаючи в американській сім’ї, протягом одного 
навчального року. 

 
Відбір претендентів здійснюється шляхом відкритого конкурсу. 
 
Вимоги до конкурсантів 2017 року:  
 
 Дата народження з 01.01.2001 по 15.07.2003 
 Навчання в 8, 9 або 10 класі школи 
 Гарне володіння англійською мовою 
 Українське громадянство 
 Конкурсант не мав перебувати у США більш 

ніж три  місяці  впродовж  останніх п’яти 
років 

 
Що необхідно мати при собі для участі в конкурсі: 
 
 оригінал свідоцтва про народження 
    підписану учасником конкурсу та одним  з 

батьків  учасника  згоду на обробку 
персональних даних у двох примірниках (цей 
документ необхідно скачати з нашого вебсайту 
www.americancouncils.org.ua 
УВАГА! Школярі, які не матимуть цього 
документа у день проведення конкурсу до 
тестування допущені не будуть! 

 фотокартку 3X4 (2017 року) 
 ручку 
 

Тестування відбудеться 9 вересня 2017 року 
за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 39, Спеціалізована школа № 61 

 
о 10:00  –  запрошуються учні, які навчаються у наступних районах міста Києва: 

Голосіївський, Подільський, Святошинський, Солом'янський, Шевченківський. 

о 13:00  –  запрошуються учні, які навчаються у наступних районах міста Києва: 
Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський. 

 
Розклад проведення конкурсу в інших регіонах є на веб-сторінці: www.americancouncils.org.ua 
До участі в конкурсі також запрошуються діти з обмеженими фізичними можливостями, які народилися в 
період з 15.02.2000 по 15.07.2003 та навчаються в 8-11 класах. Дітям з особливими потребами необхідно 
попередити про свою участь представництво “American Councils” для створення належних умов тестування. 

 
За детальнішою інформацією звертайтеся за телефонами у  Києві: (044)  289-39-52/53, 

 e-mail: flex@americancouncils.org.ua www.americancouncils.org.ua    
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