
Програма обміну FLEX 

Інформація для учнів з 

обмеженими фізичними 

можливостями 



Про що ця презентація? 

 Що таке FLEX? 

 Чи приймають участь учні з 

обмеженими фізичними 

можливостями у програмі FLEX?  

 Які критерії відбору? 

 Що забезпечує програма? 

 Що програма не забезпечує? 

 Що таке мовний табір у Молдові? 

 Як відбувається конкурсний відбір? 

 Що потрібно для участі у програмі?  

 Корисні посилання та контакти! 



Програма обміну для 

старшокласників FLEX 



Програма FLEX 

“Програма обміну для майбутніх лідерів” - програма 

культурного обміну, яка здійснюється за підтримки 

Бюро у справах освіти та культури Державного 

департаменту США та повністю фінансується Урядом 

США  

 

Цілі програми: 

 виховання поваги до культурних відмінностей;  

 надання можливостей особистого зростання;  

 досягнення взаєморозуміння між двома країнами.  



Програма FLEX 

Програма існує вже понад 20 років. 

 

За цей час близько 23 тис. старшокласників з'їздили в 

Америку по цій програмі і провели там рік, 

навчаючись в американських школах та 

проживаючи у приймаючих американських родинах. 



Участь школярів з 

обмеженими фізичними 

можливостями в Програмі 

FLEX  



“Цей досвід змінює твоє життя, твої 

приоритети і можливості. Ти вчися 

читати культуру пронизливо і 

точно. Через деякий час ти не 

відчуваєш себе відвідувачем в 

іншій школі, в новій сім’ї. Ти - 

частина нового проекту. Ти – 

громадянин світу!.” (М. Денега, 

Хмельницький) 
 



“З певної точки зору, все, що нас оточує, 
нас змінює. Перебування у США 
протягом року дійсно змінило мене 
досить сильно. Проживання в іншій 
країні змушує пристосовуватися до 
всього, що відрізняється від звичного, 
розширює світогляд і збагачує ваш 
культурний досвід.”  

 (П. Радзієвський, Київ) 

 



 

Щоб прийняти участь у 

програмі кандидати повинні:

  
 Бути народженими в період з 1 березня 

1996 по  15 липня 1999 

 

 Навчатися у 8, 9, 10 або 11 класі 

 

 Бути громадянами України 

 

 Не мати перешкод для отримання 
американської в'їзної візи  



Програма забезпечує : 

Оплату проїзду 



Програма забезпечує : 

Розміщення 

в приймаючій сім'ї 

“Моя приймаюча родина прийняла 

мене дуже тепло. Кожен дуже хотів 

допомогти в усьому. Ми робили багато 

цікавого разом та подорожували. Я дуже 

вдячний своїй приймаючій родині за те, 

що вона для мене зробила!” 

 (Володимир Лемеш, Україна) 



Програма забезпечує : 

Зарахування в американську 

школу на один навчальний рік 

“Спочатку наші стосунки з учнями 

школи були ввічливо-прохолодними. 

Та вже через місяць ми разом поїхали 

до Чікаго... А потім, через рік, було 

важко і боляче навіть уявити, що 

мені вже час від’їжджати” (Анна 

Гірич, Київ) 



медичну страховку 

Програма забезпечує : 



Щомісячну 

стипендію 

Програма забезпечує : 



Участь у 

передвиїзній 

орієнтаційній 

програмі 

Програма забезпечує : 



Участь у семінарі 

MIUSA  

 
м. Юджин, штат Орегон 

Програма забезпечує : 



Програма НЕ забезпечує: 

 Оформлення закордонного 

паспорту та дозволу на виїзд 

за кордон 

 

 Оплату рахунків за інтернет і 

телефонні розмови 

 

 Вартість перевезення 

надлишкового багажу 

 

 Оплату витрат, пов'язаних з 

лікуванням хронічних або 

рецидивуючих захворювань, 

що виникли до приїзду в США, 

стоматологічну допомогу 



Мовний табір в Молдові 

“Для мене програма розпочалася 
у Молдові, де протягом  одного 
місяця відбувалась 
передвиїзна орієнтація. Там я 
зустріла багато нових друзів, у 
нас були уроки англійської, 
обіди з американськими 
сім’ями та багато цікавих 
заходів  з волонтерами корпусу 
миру та випускниками  
програми  FLEX.” 

          (Марта Ніколаєва, Львів) 



Конкурсний відбір 

Тур 1 –  
15-хвилинний 

письмовий тест з 

англійської мови 



Тур 2 –  
три невеликих 
твори на задані 

теми 

Конкурсний відбір 



Тур 3 -  

тест 

твір 

інтерв'ю 

анкета 

Конкурсний відбір 



Розклад тестування  -        

americancouncils.org.ua 

Конкурсний відбір 



Що потрібно для участі в 

тестуванні 

Ручку Фотокартку 3х4 

Беремо з собою: 

Згоду на обробку 

 персональних даних 

Свідоцтво про  

народження 

або паспорт 



Корисні посилання: 

 Сайт Американських Рад: 

 http://americancouncils.org.ua 

 

 Сайт Держдепартаменту США: 

 http://www.state.gov/ 



Питання? 

Тел.: (044) 289-39-52/53 

 

E-mail: flex@americancouncils.org.ua 


