
 Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 Публічного акціонерного товариства 

 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  

 (пункт 3 розділу ІІ) 

 

 
ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування                «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА» 

 

Статус                   Громадська організація  

 

Сфера діяльності:    у сфері захисту інтересів дітей та молоді; 

.        (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації  - 02.06.2016 р. 

 

Місцезнаходження та контактні дані – м. Київ, вул. сім’ї Кульженків, б. 35, кв. 161, 

okrochak@ual.org.ua, +38 067 4804162 

            (у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних органів 

об’єднання: 

Керівник - Роман Мирославович Тичківський 

Члени Загальних зборів ГО «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА»: 

1. Джонсон Ярослава Зелінскі. 

2. Олена Кошарна. 

3. Зелінський Андрій Іванович. 

4. Роман Мирославович Тичківський. 

 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 

участь у Конференції  

 

Українська академія лідерства (УАЛ) –  наймасштабніший станом на сьогодні 

молодіжний лідерський рух України. УАЛ — це національна мережа потужних центрів 

формування українця нової якості з центрами у Маріуполі, Чернівцях, Львові, Харкові, 

Миколаєві, Полтаві та Києві. УАЛ — можливість вплинути на глибинні соціальні процеси в 

Україні шляхом формування генерації молодих людей, які вже сьогодні беруть на себе 

відповідальність за свою країну та мають необхідні для цього здібності.  

В основі УАЛ є 10-місячна формаційна програма розвитку для випускників закладів 

середньої освіти (школи, ліцеї) віком від 16 до 20 років, яка складається з трьох 

компонентів: фізичного, емоційного та інтелектуального на основі цінностей. Академія не 

видає офіційного диплома, проте під час навчання студенти здобувають навички 
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самопізнання, аналізу суспільних викликів, в тому числі усвідомлення свого місця в 

суспільстві, командної праці, комунікації.  

Академія допомагає студентам свідомо обрати напрям руху в майбутнє як щодо себе, так і 

щодо суспільства.  Пріоритетами УАЛ є виховання нового покоління підприємців, фахівців 

у сфері освіти та науки, національної безпеки та оборони. Навчання для студентів є 

практично безкоштовним — кожен, хто успішно пройде відбір, здобуває ґрант, що 

покриває проживання, харчування, експедиції, страхування здоров’я тощо. Студентів 

просять сплатити благодійний внесок у розмірі 5 тис. грн. за річну програму, хоч 

собівартість навчання та перебування одного студента в осередку становить приблизно 230 

тис. грн. Грантовий підхід вдається реалізувати завдяки тому, що для підтримки  УАЛ 

команда академії об’єднує підприємців, наприклад, компанії Астарта-Київ, UFuture, Dragon 

Capital, Романа Клічука, державу, муніципалітети – Харків, Львів, Миколаїв, Чернівці, 

Маріуполь, інституційних донорів як USAID та українську діаспору.  

Зокрема, фонд Western NIS Enterprise Fund став фундатором академії лідерства інвестуючи 

у програму 12 мільйонів доларів США, щоб відкрити сім філій, чи як ми кажемо – 

осередків УАЛ по Україні протягом 5 років, з понад шістьма сотнями випускників та 260 

студентів, які навчаються цього року. 

Аби стати студентом, потрібно пройти три відбіркових етапи: спочатку слід заповнити 

анкету, потім абітурієнта запрошують на регіональний відбір до найближчого осередку 

академії, і насамкінець відбувається фінальний національний відбір. Під час відбору 

зважають на особисту стійкість, логіку, витривалість, критичне мислення, вміння 

працювати в команді. 

Насправді, за п’ять років роботи програми понад 30,000 молодих людей, світлих, відважних 

українців та українок проявили інтерес та конкурували, щоб заповнити 900 навчальних 

місць в УАЛ станом на сьогодні. Понад 3 тис молодих людей – це молодь з міста Києва. І 

своєю проектною роботою, вже разом зі студентами, організація охопила понад 200 тис 

жителів України, в Києві – понад 30 тис. Команда УАЛ сьогодні об’єднує близько 80 

співробітників, які щодня працюють, аби створювати нові можливості для української 

молоді. Усе це демонструє величезний запит на цю програму, який можна задовольнити 

лише продовжуючи відкривати нові осередки (філіали) з року в рік.  

Членами Наглядової ради ГО «Українська академія лідерства» є Олена Кошарна, Ярослава 

Джонсон та Андрій Зелінський. Керівником організації є Роман Тичківський. 

Наша ціль – це 25 філій Української академії лідерства, по одному в кожному із регіонів 

нашої прекрасної країни до 2030 року, що дозволить дати Україні понад 10,000 

випускників-молодь, яка любить нашу країну та має глибоке покликання, бажання служити 

своєму народу. При цьому, до кінця 2030 року ми охопимо понад 1,000,000 молоді своєю 

проектною роботою. 

Українська академія лідерства виникла з бажання створити середовище, яке допоможе 

молоді проявити себе, об’єднати свої зусилля з іншими талановитими молодими 

українцями, разом творити Україну, про яку мріє наш народ. Тут ми творимо майбутнє 

нашої України вже сьогодні. 

 

Короткий опис програми Академії 

Мета 

програми: 

Вплинути на глибинні соціальні процеси в українському суспільстві 

шляхом формування генерації молодих людей, які беруть 

відповідальність за нашу націю та мають необхідні для цього здібності. 

Виходячи з місії організації, метою програми є формування середовище 

для студентів УАЛ в якому вони мають змогу 

актуалізувати/переосмислити свій світогляд та набути практичних мяких 

навиків які допоможуть їм брати відповідальність за себе і середовище 

навколо. 
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Цільова 

аудиторія: 

Учасниками програми є молоді люди з всіх регіонів України віком 16-20 

років. 

Строки 

проведення: 

Навчальний рік 20-21 триває з 10 вересня 2020 року до 26 червня 2021 

року. Загалом 290 днів. 

Основні 

результати: 

Кількісні: 

- 190 випускників 

- реалізація десятимісячної програми в рамках якої кожний студен: почує 

140 спікерів, пробіжить 500 кілометрів за програму і свій перший 

півмарафон, прочитає 16 книг, проведе 2 навчальні блоки для інши, 

наволонтерить 150 годин. долучеться до реалізації 5 проектів та напише 

статтю про проходження формаційної програми УАЛ. 

Якісні: 

- студенти отримують знання та практичний досвід в стратегічних темах 

УАЛ: Підприємництво. Державотворення. Здоровий спосіб життя. 

Національна ідентичність. Освіта та виховання. Національна безпека. 

- студенти начаться працювати в командах та ефективно взаємодіяти з 

іншими людьми.  

- студенти навчаться аналізувати інформацію, та рефлексувати прожитий 

досвід і робити з цього план на майбутнє. 

- студенти отримають досвід підприємництва та самоврядування. 

- за результатами дослідженнь на початку і завершенню програми в 

студентів покращаться рівень володіння загальних житєвих компетенцій. 

 

Перелік реалізованих проектів та заходів  

 

Національні події  

Форум Софія Київська  
Форум “Софія Київська / Державотворець” - це чотирьох денний форум основна мета 

якого ознайомити учасників з етапами формування Української державності та  чотирма 

секторами держави: 1. Органи влади(законодавча, виконавча, судова), 2. Бізнес, 3. 

Громадянське суспільство. 4. ЗМІ. 

В рамках програми буде можливість відвідати Національний заповідник “Софія 

Київська”, Верховну раду України, Кабінет міністрів України,  Міністерство освіти і науки 

та інституції громадянського суспільства. Зустрінуться з провідними державними діячами, 

політиками, громадським активістами, освітянами, управлінцями, предствниками медіа, 

підприємцями з метою дослідження історії, сьогодення та перспектив процесу 

державотворення в Україні. 

 Основне завдання форуму показати як функціонує держава з різних сторін та дати 

можливість кожному учаснику зрозуміти який вклад він може зробити в творення України. 

За 3 роки в проекті взяли участь 890 учасників із числа молоді з різних областей 

України зацікавлених у процесі державотворення. 

 

Вертеп-фест 
 «Вертеп-фест» - фестиваль вертепів, який покликаний сформувати українську ідентичність 

на Сході України через демонстрацію українських традицій святкування Різдва. 

Мета: 

Продемонструвати жителям Луганської, Донецької та Харківської областей та всієї України 

включеність Донбасу та Слобожанщини у всеукраїнську і загальноєвропейську культурну 

традицію – святкування Різдва. 
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Виклики: 

 незавершеність формування української модерної нації;  

 посилення протистояння між регіонами України; 

 втрата розуміння української ідентичності та культурних традицій жителями Східної 

України. 

УАЛ демонструючи українські традиції на Сході України виступає культурно-освітнім 

фронтом: формує українську ідентичність у її жителів; об’єднує молодь з різних куточків 

країни; приносить свято в міста, де триває війна; здійснює вплив на активізацію громади. 

За три роки в проекті взяло 890 молодих людей з різних куточків країни.  

 

Кубок УАЛ 
Фізичний розвиток це велика частина формаційної програми над якою працювали всі 

студенти УАЛ, мета Кубку це перевірка своїх досягнень в напрямку фізичного розвитку і 

позмагатися в цьому із студентами з інших осередків.  

Впродовж трьох років Кубок УАЛ зібрав 890 учасників в таких містах як Львів, 

Полтава, а  зв’язку з тим пандемію в світі, то в 2020 році Кубок відбувся дистанційно для 

350 учасників.  

 

Освітні заходи. Великі вчителі Академії 
В Академії викладають визначні лектори, чий високий професіональний досвід та 

власний життєвий шлях спрямовані на трансформацію суспільства та творення нової 

країни. Студенти Академії спільно з викладачам читають та обговорюють «Великі» книги 

«великих» авторів — Аристотеля, Платона, Руссо, Франка, Сократа, Зерова, Хемінгуея, 

О́рвела, Манделу, Ренд, Сунь-цзи та багато інших. 

 

В академії є два типи викладачів: національні та регіональні.  

Національні лектори залучені до проведення занять у всіх осередках, а регіональні є 

представниками тих міст в яких працює академія і взаємодіють з цим осередком.Серед 

національних лекторів є професори, доктори наук, випускники Стенфорду, керівники 

громадських організацій, центру демократії та верховенства права, інвестиційних фондів 

Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital, бізнесу, а також психологи, фітнес-тренери, 

архітектори, проектні менеджери. 

 

Національні лектори: 

 Професори, що працюють в практичній та науково-теоретичній сфері в рамках своїх 

курсів (досвід як наукової, так і практичної роботи) 

 Акумуляція та передача студентам огляду сучасних наукових робіт в рамках власних 

курсів 

 Робота зі студентами на практично-понятійному рівні – формування теоретичного 

розуміння та практичного застосування сучасних соціальних, культурних та 

філософських концепцій (потребує специфічної експертності в обраних напрямках) 

 Формування для студентів спеціалізованої бази першоджерел для самостійного 

вивчення матеріалу. 

 Мають свій перелік рекомендованої літератури та практичних завдань, які студенти  

читають та виконують під час курсу. 

 Легко оперують фактами, прикладами з історії та сьогодення. 

 Лектор підлаштовуються під динаміку групи. 

Регіональні лектори: 

 Місцеві тренери\лектори, що працюють в містах, де базується Академія 
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 Регіональні рольові моделі, що демонструють студентам особистий досвід 

індивідуального розвитку 

 Взаємодія зі студентами тільки одного осередку в форматі періодичних лекцій-

зустрічей. Обумовлено формуванням мережі регіональних викладачів, яка 

формується навколо молодіжного центру 

 Більшість курсів регіональних лекторів направлені на фізичний та емоційний 

розвиток студентів. Обумовлено тим, що ці курси мають періодичні зустрічі 

протягом довгого періоду часу і не можуть забезпечуватись лекторами з інших міст 

2017-2018 рр. 

Національні лектори 22 

Регіональні лектори 8 

Гості 38 

 

2018-2019 рр. 

Національні лектори 45 

Регіональні лектори 8 

Гості 46 

 

2019-2020 рр. 

Національні лектори 71 

Регіональні лектори 10 

Гості 61 

 

Серед “Великих” вчителів Академії: 
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Експедиції, мандрівки та вишколи 

Експедиції Україною є невід’ємною складовою формаційної програми УАЛ, що 

передбачає вивчення та дослідження української ідентичності, державотворення, 

підприємництва, освіти і виховання, національної безпеки та оборони, здорового способу 

життя з метою кращого розуміння історії, економіки, політики, культури; сьогодення, 

минулого та майбутнього України, дослідження діяльності громад на місцях. 

 

З початку роботи УАЛ було здійснено 97 експедицій Україною 

 

Міжнародні експедиції мають на меті відкрити для студентів широкий горизонт знань та 

досвіду провідних країн Європи, дослідити непросту але успішну історії держави Ізраїль, 

стати народними амбасадорами в цих країнах, комунікувати про Україну та українську 

молодь, підсилювати українську позицію на міжнародній арені шляхом безпосереднього 

контакту з місцевими, публічними акціями та спільними діями з закордонною молоддю. 
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З початку роботи УАЛ було здійснено 8 міжнародних експедицій 

 

Вишколи  - формаційний елемент під час кожного модулю, які мають на меті загартувати 

та сформувати команду зі студентів та менторів, в незвичній формі представити світоглядні 

засади УАЛ, вивести кожного із зони комфорту та підготувати студентів до проходження 

програми. 

 

З початку роботи УАЛ було здійснено 52 вишколи 

 

 
300 студентів та працівників УАЛ на вершині гори Петрос під час вступної мандрівки до 

Карпат 

 

2017-2018 
 

25 експедицій Україною  

Відвідано 47 населених пунктів 

Проведено 10 вишколів 

 

Вступна мандрівка в Карпати 

Вересень 2017 

 

Експедиція до Ізраїлю 

Листопад 2017 

224 учасники (з них 192 студенти з усіх регіонів України) 

Мета:  

 Комунікувати в Ізраїлі про Україну та роздумувати про нашу українську 

ідентичність 

 Дослідження сільського господарства пустелі 

 Дослідження ізраїльської неформальної освіти та її підтримки всередині суспільства 

 Провести акції по розповсюдженню інформації про Голодомор в Україні - Uncounted 

Since 1932 

 

Відвідано 42 ізраїльські академії лідерства (мехіни) 

 

Експедиція до країн Європейського Союзу 

Квітень 2018 

226 учасників 

Досліджено 9 країн: Польща, Бельгія, Франція, Нідерланди, Австрія, Чехія, Італія, 

Швейцарія, Німеччина 
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Відвідано 21 місто, проведено 143 зустрічі, 33 культурні флешмоби на вулицях 

європейських міст 

 

Мета: Дослідити феномен єдності Європи  та суті Європейського Союзу, державотворчі 

процеси  ЄС, раціонально організований простір, розвиток підприємництва, сферу безпеки 

та оборони, здійснити культурно-дипломатичну місію розповсюдження інформації про 

Голодомор в Україні Uncounted Since 1932 

 

 
Флеш-моб в День свободи та гідності посеред Іудейської пустелі в Ізраїлі 

 

2018-2019 
 

Розроблено концепцію міжнародних експедицій 

21 експедиція Україною 

Відвідано 46 населених пунктів 

Проведено 21 вишкіл 

 

Вступна мандрівка в Карпати 

280 учасників 

Вересень 2018 

 

Заключна мандрівка по Херсонщині 

Червень 2019 

 

Експедиція до Ізраїлю 

Грудень 2018 

310 учасників (з них 236 студентів з усіх регіонів України) 

Мета:  

 Сприяти поглибленню двосторонніх відносин між Україною та Ізраїлем шляхом 

обміну кращим досвідом та практиками, налагодженню контактів з ізраїльськими 

підприємцями та інноваторами, освітянами, фахівцями в сфері безпеки та оборони - 

випускниками та прихильниками ізраїльської лідерської програми; 

 Вивчити передові практики Ізраїлю для впровадження позитивних змін в Україні, 

комунікувати та поширювати вивчений досвід в Україні через публікації в медіа, 

відкриті лекції, роботу зі школярами; 

 Навчитися сміливо мріяти про велике майбутнє України в довгостроковій 

перспективі через вивчення ізраїльського досвіду. 
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Акція Uncounted Since 1932  

27 грудня учасники експедиції провели вуличну акцію “Непораховані з 1932”, щоби 

розповісти ізраїльтянам про Голодомор – злочин проти людства, вчинений радянською 

владою та майже невідомий у світі за 85 років. Акції одночасно відбулись у як великих 

містах, так і малих містечках по всьому Ізраїлю.  

 

Експедиція до ЄС 

Травень 2019 

297 учасників (серед них 231 студент з усіх регіонів України) 

Травень 2019 

Відвідано 7 країн — Бельгію, Нідерланди, Німеччину, Польщу, 

Словаччину, Чехію, Францію. 

Проведено  17 флешмобів та 81 зустріч, зокрема з Головою Європейської Ради 

Дональдом Туском, керівником групи підтримки України в Європейській комісії 

Петером Вагнером, депутатом Європейського парламенту Марком Демесмекером, 

представниками команди комісара з питань розширення та політики добросусідства 

Йоганнеса Гана, мером міста Мехелен Бартом Сомерсом, мером міста Братислава 

Матушем Валло; депутатами парламенту Німеччини, Франції, Чехії, представниками 

UNESCO; відвідано Європейський Комітет Регіонів та Європейські Економічний та 

Соціальний комітети, Зовнішню службу ЄС, Сенат Парламенту Чеської Республіки, 

Бельгійське представництво при ЄС, Управління столичного регіону Брюссель, 

Міністерствами закордонних справ в Німеччині, Чехії, Франції. В 6 європейських столицях 

проведено акції на підтримку українських  політв’язнів.  

 

Мета та результат:  

 - Для подальшого впровадження позитивних змін в Україні вивчити передові практики 

країн Європейського Союзу у сферах: 

- державотворення; 

- національної безпеки та оборони; 

- підприємництва; 

- освіти 

- Сприяти поглибленню двосторонніх відносин між Україною та Європейським 

Союзом завдяки обміну кращим досвідом та практиками, налагодженню контактів з 

європейськими підприємцями, представниками державних інституцій, громадськими 

діячами та молодіжними лідерами. 

- Засобами народної дипломатії привертати увагу європейських партнерів та 

громадян країн ЄС до нової української молоді, створювати позитивний імідж України 

на міжнародній арені. Стати агентами поглиблення співпраці між Україною та 

Європейським Союзом. 

- Навчитися сміливо мріяти про велике майбутнє України в довгостроковій 

перспективі через вивчення європейського досвіду. 
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м.Брюссель, зустріч з Головою Європейської Ради Дональдом Туском 

 

2019-2020 
 

Розроблено концепцію експедицій Україною 

 

Вступна мандрівка в Карпати 

Вересень 2019 

Івано-Франківська та Закарпатська області 

350 учасників 

За участі Канадських збройних сил Op-UNIFIER 

 

20 дослідницьких експедицій Україною (13 офлайн і 7 онлайн) 

Відвідано під час експедицій  32 населених пункти офлайн + 21 онлайн 

Проведено 14 вишколів 

 

Експедиція до Ізраїлю 

Грудень 2019 

322 учасники (серед них 263 студенти з усіх регіонів України, 59 членів команди УАЛ) 

Досліджено 20 населених пунктів, проведено 7 україно-ізраїльських культурних вечорів 

1000 годин волонтерства на інноваційних сільськогосподарських підприємствах 

 

Мета та результат: 

 Вивчити передові практики Ізраїлю у сферах: державотворення, національної 

безпеки та оборони, підприємництва (інновації, сільське господарство), 

державотворення, неформальної освіти, популяризації здорового способу життя та 

формування національної ідентичності для подальшого впровадження позитивних 

змін в Україні; комуніҝувати та поширювати вивчений досвід в Україні через 

публікації в медіа, відкриті лекції, роботу з молоддю та школярами.  

 Сприяти поглибленню двосторонніх відносин, в тому числі економічних, між 

Україною та Ізраїлем, шляхом обміну кращим досвідом та практиками, 

налагодженню контактів з ізраїльськими підприємцями та інноваторами, 

випускниками та прихильниками ізраїльської лідерської програми.  

 Навчитися сміливо мріяти про велике майбутнє України в довгостроковій 

перспективі через вивчення ізраїльського досвіду.  
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 Завдяки вивченню досвіду, комунікації, налагодженню зв'язків з лідерами 

ізраїльських мехін, компаній та спільнот учасники експедиції розвинуть свій 

лідерський потенціал і повернуться в Україну з проектами для втілення в своїх 

громадах.  

 

 
Ізраїль, гора Масада 

 

Перша онлайн-експедиція країнами Європейського Союзу 

кінець березня 2020 - початок травня 2020 

7 країн: Польща, Німеччина, Чехія, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Франція 

 

8 сфер онлайн-досліджень: національна ідентичність та історія; державотворення та 

політичні системи; національна безпека та оборона; підприємництво; освіта, наука та 

виховання; здоровий спосіб життя та охорона здоров’я; співпраця з Україною; розвиток 

інфраструктури та раціональна організація простору.  

 

Проведено 50 онлайн-зустрічей. Зокрема з послами України в Польщі та Бельгії, послом 

Бельгії в Польщі та Литві, головою Представництва ЄС в Україні, NATO, CEPS, GMF, 

European Economic and Social Committee, European External Action Service тощо. 

Відвідано 25 онлайн-музеїв, прочитано 10 книг та переглянуто 14 фільмів. 

 
(назви заходів, дати проведення) 

 

Друковані та електронні видання  
Посилання на сайт Організації - https://ual.ua 

УАЛ - національні сторінки: 

Inst: https://instagram.com/ual.ua 

FB: https://www.facebook.com/ualeadershipacademy 

Twitter: https://twitter.com/ual_ua 

https://ual.ua/
https://instagram.com/ual.ua
https://www.facebook.com/ualeadershipacademy
https://twitter.com/ual_ua
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Telegram: https://t.me/ual_ua 

Tik Tok: @ual.ua 

 

УАЛ Львів:   

https://instagram.com/ual.lviv 

https://www.facebook.com/ulalviv/ 

УАЛ Київ: 

https://instagram.com/ual.kyiv 

https://www.facebook.com/ulakyiv/ 

УАЛ Полтава: 

https://instagram.com/ual.poltava 

https://www.facebook.com/ulapoltava/ 

УАЛ Харків: 

https://instagram.com/ual.kharkiv 

https://www.facebook.com/ulakharkiv/ 

УАЛ Миколаїв 

https://instagram.com/ual.mykolaiv 

https://www.facebook.com/ulamykolaiv/ 

УАЛ Маріуполь: 

https://instagram.com/ual.mariupol 

https://www.facebook.com/ual.mariupol 

УАЛ Чернівці: 

https://instagram.com/ual.chernivtsi 

https://www.facebook.com/ual.chernivtsi/ 

 (найменування, бібліографічне посилання, посилання в мережі Інтернет) 

 
Інформація про керівника:  

https://t.me/ual_ua
https://instagram.com/ual.lviv
https://www.facebook.com/ulalviv/
https://instagram.com/ual.kyiv
https://www.facebook.com/ulakyiv/
https://instagram.com/ual.poltava
https://www.facebook.com/ulapoltava/
https://instagram.com/ual.kharkiv
https://www.facebook.com/ulakharkiv/
https://instagram.com/ual.mykolaiv
https://www.facebook.com/ulamykolaiv/
https://instagram.com/ual.mariupol
https://www.facebook.com/ual.mariupol
https://instagram.com/ual.chernivtsi
https://www.facebook.com/ual.chernivtsi/
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Роман Мирославович Тичківський – керівник Української академії лідерства, координує 

також програму економічного лідерства фонду Western NIS Enterprise Fund. Дата 

народження: 19 липня 1988 р. Місто Рогатин Івано-Франківської обл. Освіта: здобув 

ступінь бакалавра економіки Києво-Могилянської Академії, а також ступінь магістра з 

економіки, науки й інновацій Вищої школи економіки Барселони. Випускник літньої 

навчальної програми при Українському дослідницькому інституті Гарвардського 

університету та програми «Цінності та суспільство» Аспен Інститут - Київ. 

Роман Тичківський є співзасновником Відкритого Університету Майдану. Під час 

Революції Гідності, зокрема, керував фандрейзингом проекту. З 2005 по 2008 рік ініціював 

кілька кампаній по збору коштів для допомоги сім’ям із дітьми, що мають онкологічні та 

неврологічні захворювання.  

Був учасником, а згодом – координатором Канадсько-Української Парламентської 

Програми, яка надає українським студентам можливість тримісячного стажування у 

парламенті Канади. В рамках програми Роман виконував функції асистента депутата 

парламенту Канади Корнеліу Чізу.  

Роман Тичківський має досвід роботи менеджером проектів Холдингу емоцій !FEST (Львів) 

– мережі концептуальних ресторанів і проектів, що просувають туристичні напрямки 

Львова й України. На цій посаді він займався розвитком франчайзингових проектів в 

Україні й міжнародних проектів, наприклад фестиваль Леополіс Гран Прі. Ще раніше 

Роман працював у галузі бізнес-консалтингу для іноземних компаній в Україні в сфері 

комерціалізації наукових розробок та купівлі технологій. 

В 2017 році Роман Тичківський отримав нагороду Kyiv Post 30 under 30. В листопаді 2019 

року редакція журналу “Новое Время” виокремила Романа серед тих, хто найефективніше 

та найяскравіше рухав Україну вперед у 2019 році. 

(прізвище, ім’я, по батькові; рік народження; інформація про освіту та науковий ступінь у 

разі наявності; інформація про трудову діяльність; перелік публікацій у друкованих 

виданнях, у мережі Інтернет тощо; інформація про участь у конференціях, публічних 

заходах, теми виступів) 

 

Інформація про інших членів : 

 

1. Джонсон Ярослава Зелінскі - президент та головний виконавчий директор «Western NIS 

Enterprise Fund» (WNISEF). Пані Джонсон була призначена Президентом і Головним 

виконавчим директором WNISEF з 1 січня 2015 року, на цій посаді здійснює керівництво та 

загальний контроль над впровадженням проектів WNISEF і водночас залишається членом 

Ради директорів Фонду. 

 

Пані Джонсон народилася в Україні та у дитячому віці емігрувала до США.  Вона є 

випускницею Goucher College та юридичної школи університету штату Вісконсін, де була 

редактором юридичного журналу, а у 1977 році отримала ступінь доктора права. Після 

закінчення юридичної школи пані Джонсон працювала помічником головного судді 

апеляційного суду 7-го округу Томаса Е. Фейрчайлда та практикувала корпоративне право 

у декількох чиказьких юридичних фірмах. 

Пані Джонсон є засновником та екс-головою Американсько-української ради з питань 

бізнесу, яка була організатором першого візиту до США Президента України у 1991 році. У 

1992 році вона організувала першу конференцію з питань торгівлі «Україна – США» для 

американських компаній. У 1994 році колишній Президент США Білл Клінтон призначив 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Western_NIS_Enterprise_Fund
https://uk.wikipedia.org/wiki/Western_NIS_Enterprise_Fund
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пані Джонсон членом Ради директорів Western NIS Enterprise Fund, і вона є активним 

членом Ради директорів Фонду з моменту його створення. 

До призначення Президентом і Головним виконавчим директором WNISEF пані Джонсон 

була керуючим партнером однієї міжнародної юридичної фірми в Києві (Україна), яку вона 

заснувала на початку 1990-х років. Великий міжнародний досвід пані Джонсон у сфері 

корпоративної практики включає надання юридичних консультацій з питань злиттів та 

поглинань, створення спільних підприємств, фінансових транзакцій, фінансування проектів 

і дотримання вимог Закону про корупцію за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act) у 

Сполучених Штатах і країнах Центральної та Східної Європи. За більш ніж 20 роки роботи 

за кордоном пані Джонсон надала юридичні консультації з питань міжнародних транзакцій 

з Україною багатьом компаніям, що входять до списку Forbes 500, та іншим західним 

багатонаціональним компаніям. За багато років роботи юристом в галузі міжнародного 

корпоративного права в Україні пані Джонсон неодноразово визнавалась міжнародними 

юридичними виданнями як один з провідних юристів у корпоративному, банківсько-

фінансовому та енергетичному секторах України. 

До 25-ї річниці незалежності за значний внесок у розвиток України пані Ярослава Джонсон 

була нагороджена відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років 

незалежності України».  

Авторка кулінарної книжки «Спадщина чотирьох господинь». 

2. Олена Кошарна є Засновником і Головним виконавчим директором Horizon Capital та 

членом Інвестиційного комітету фондів EEGF III, EEGF II, EEGF I. Олена Кошарна  також є 

Виконавчим віце-президентом Western NIS Enterprise Fund, фонду американського уряду 

розміром 150 млн. дол. США. 

 

Пані Кошарна є Головою Ради директорів Американської торгівельної палати (ACC) в 

Україні, організації, яка має понад 600 компаній – членів. Вона також є членом Private 

Equity Women Investor Network (PEWIN), галузевої асоціації, яка об’єднує 600+ жінок на 

керівних посадах в сфері прямого інвестування, в управлінні яких знаходиться більше 3 

трільйонів доларів США та Амбасадором Платформи She Exports, яку запровадив Офіс 

просування експорту України.  Вона є членом Ради Директорів та Віце-президентом 

Світового конгресу українців, який представляє інтереси понад 20 мільйонів українців в 

різних країнах світу, членом Дорадчої ради Конгресу українців Канади в Україні, членом 

Наглядової ради Німецько-польсько-українського товариства в Україні, членом Ради 

директорів Української академії корпоративного управління. Вона була Віце-головою 

Дорадчої ради Києво-Могилянської бізнес-школи. Вона є членом Організаційного комітету, 

який започаткував перший Український Дім у Давосі, Швейцарія, з нагоди Всесвітнього 

економічного форуму, більше трьох років. 

 

24 серпня 2020 року, на 29-ту річницю незалежності України, Олена Кошарна була 

нагороджена Президентом України орденом «За заслуги» третього ступеня. Вона 

також була нагороджена ювілейною медаллю Президента України «25 років Незалежності 

України» в якості відзнаки її багаторічного вкладу в Україну. В липні 2020 року онлайн 

видання Emerging Europe.com, штаб-квартира якого знаходиться в Великобританії і яке 

читають понад 2 млн. людей, опублікувало рейтинг кращих бізнес лідерок 2020 року 

європейських країн з економікою, що формується (Emerging Europe’s Female Business 

Leader 2020), в якому пані Кошарна посіла друге місце. 

Пані Кошарна народилася у Канаді і живе та працює в Україні більше 26 років, має 

сертифікат CPA  і здобула диплом з відзнакою в галузі ділового адміністрування в Школі 

бізнесу Айві (Ivey School of Business) в Канаді. 
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3. Зелінський Андрій Іванович - заступник керівника департаменту військового 

капеланства Патріаршої курії УГКЦ, викладач програми “Етика-Політика-Економіка” УКУ, 

Інституту лідерства і управління УКУ, співзасновник та викладача Української академії 

лідерства. 

 

Зелінський Андрій Іванович народився 2 вересня 1979 року в м. Львові. 

 

Філософську освіту здобув упродовж 1997-2001 у Коледжі Св. Василія, Стамфорд, Конн., 

США (бакалавр філософії з відзнакою); богословську упродовж 2001-2004 / 2009-2010 у 

Папському Григоріанському університеті, Рим, Італія (бакалавр богослов’я з відзнакою); 

політологічну освіту в Національному університеті “Києво-Могилянська Академія” 2010-

2012 (магістр політології з відзнакою) та 2012-1015 (аспірантура, тема дисертаційного 

дослідження “Ідеологія нацбезпеки”). 

З 2003 року – член чернечого згромадження “Товариство Ісуса”. 

З 2012 року – священнослужитель Української Греко-Католицької Церкви. 

У червні 2014 року стає першим військовим капеланом при штабі АТО. Згодом упродовж 

2014-2017 на волонтерських засадах здійснює капеланське служіння у підрозділах ЗСУ, що 

виконували бойові завдання на території Донецької обл. в районі с. Піски, м. Дебальцеве, 

на Авдіївській промзоні, с. Широкіне та с. Водяне.  

1 червня 2017 – 13 жовтня 2018 – обіймає посаду військового священника (капелана) 36 

Окремої бригади морської піхоти ВМС ЗС України. 

З 2015 року співзасновник, член Ініціативної групи та Загальних зборів, ідейний 

натхненник і викладач молодіжної програми особистісного та суспільного розвитку 

“Українська академія лідерства”.  

З жовтня 2018 року – заступник керівника департаменту військового капеланства 

Патріаршої курії УГКЦ, радник Глави УГКЦ зі стратегії комунікації, викладач програми 

“Етика-Політика-Економіка” Українського католицького університету, Інституту лідерства 

та управління Українського католицького університету, Київської Трьохсвятительської 

духовної семінарії. 

З 2019 року відповідальний за реалізацію проектів УГКЦ у сфері реабілітації та 

ресоціалізації ветеранів, учасників бойових дій, підтримки сімей військовослужбовців та 

родин полеглих. 

Автор книг “Соняхи. Духовність на час війни” (“ВСЛ”, 2015) та “На ріках вавилонських. 

Кілька думок про повернення” (“Свічадо”, 2016). Автор посібника з воїнського етосу для 

підрозділів Морської піхоти України “Вести! Боротися! Перемагати!” 

 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років 

  

 

           Про УАЛ та команду у ЗМІ 

 

з жовтня 

2017  

Роман Студвей  Студвей-2   ЦензорНет   KyivPost Роман   Еспресо The 

Village  

2018 LB   Радіо Свобода    The Ukrainians    DSNewsРоман про Ізраіль      

2019  Люди НВНовое время Роман    Сайт МОН  Ukrainer   Depo Сегодня  

2020  Про УАЛ:  

https://studway.com.ua/roman-tychkivskyy/
https://studway.com.ua/top-30-under-30/
https://projects.censor.net/akademiya_liderstva_v_izrayili/
https://www.kyivpost.com/tiger-conference/ukraines-top-30-under-30/roman-tychkivsky-ceo-ukrainian-leadership-academy-says-graduates-will-soon-change-nation.html?fbclid=IwAR1ObB0L3SyS9SHQPXLcGUriJiBSEhJ0dWkAtsw5WJYxkdwBJ3C6t0xscnM
https://www.youtube.com/watch?v=vn1csyBxQJU
https://www.the-village.com.ua/village/business/news/265665-30-under-30-top-molodih-ukrayinskih-lideriv-za-versieyu-kyiv-post
https://www.the-village.com.ua/village/business/news/265665-30-under-30-top-molodih-ukrayinskih-lideriv-za-versieyu-kyiv-post
https://lb.ua/society/2018/04/14/395198_mamo_lider.html
https://www.radiosvoboda.org/a/29648432.html
https://theukrainians.org/gra-za-majbutnye/
https://www.dsnews.ua/society/izrailtyane-postroili-silnoe-gosudarstvo-potomu-chto-30012018134300?fbclid=IwAR1i2Dv9HAzcTCatpRNB8xVKPaD4abpCg_4OQTjGvC89eGVLx_VieuVj8mk
https://nv.ua/ukr/ukraine/chas-zmin-z-nv/zerkal-goncharuk-ayvaras-abromavichus-ta-inshi-novini-ukrajini-50056170.html
https://mon.gov.ua/ua/news/ganna-novosad-ukrayinska-akademiya-liderstva-priklad-rozvitku-ideyi-v-yaku-povirili
https://ukrainer.net/ual/
https://www.depo.ua/ukr/life/khakaton-ednannya-yak-zaluchiti-molod-u-tvorennya-derzhavi-20190313930363
https://ukraine.segodnya.ua/ua/ukraine/vypuskniki-ukrainskoy-akademii-liderstva-gotovy-menyat-stranu-1291206.html
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 Детектор медіа Роман     Отець Полтава   Отець Харків   Детектор Медіа 

Женя+отець  Отець Главком   Ноги Боги про біг в УАЛ    УАЛ і ПЛАСТ       

Глузд    Шпальта  Happy monday  Світське життя  ТСН 

 

                        Проєкти УАЛ у ЗМІ 

 

з жовтня 

2017-го 
Liberal Arts 

НУШ  Медіум Громадське радіо 

 

2018 Вертеп  

РІСУ 

Непораховані 

5 канал  5 канал-2  UA TV DW 1+1 Тексти 

Зберігайте спокій 

ZIK Еспресо  Укрінформ  5 канал  

Миколай 

Інтер 

Ізраїль 

Урядовий портал  Главком УНН  Еспресо 24 канал Радіо Свобода  

 

Громадське Укрінформ КП в Украине  Цензор Нет   

ЄС 

Укрінформ 

 Liberal Arts  

Освіторія  UNISTUDY Главком  Громадське радіо Укрінформ 

2019 Вертеп 

5 канал 

Сенцов  

РБК-Україна УНІАН  Укрінформ  Ранок з 1+1  Телеграф День  Крим.реалії  

 

 Новое время Депо  УНІАН англ Громадське ZIK Укрфінформ Еспресо  

 

Тиждень Радіо Свобода The Inspired  The Village  Kyivpost Ранок з 1+1  

 
 Le monde Slovak Spectator Интернет-газета Гарри Каспарова 

Форум в Маріуполі  

Урядовий портал  Урядовий портал 2 Укрінформ Укрінформ-2 Укрінформ 

3  

112 День  Гордон  Інтерфакс  Рубрика УНН Президент 

 

 

https://detector.media/community/article/181037/2020-09-28-mi-b-khotili-okhopiti-svoeyu-robotoyu-ponad-milion-ukrainskikh-pidlitkiv-do-2030-roku-kerivnik-ual-roman-tichkivskii/
http://poltavske.tv/events/25032
https://nakipelo.ua/vijskove-liderstvo-ce-ne-pro-ambitnist-kogos-a-pro-vidpovidalnist-za-kozhnogo-vijskovij-kapelan-andrij-zelinskij/
https://detector.media/community/article/179829/2020-08-20-tvoe-zhittya-u-tvoikh-rukakh-tvoya-kraina-takozh-lideri-ual-pro-te-chogo-akademiya-navchae-studentiv/
https://detector.media/community/article/179829/2020-08-20-tvoe-zhittya-u-tvoikh-rukakh-tvoya-kraina-takozh-lideri-ual-pro-te-chogo-akademiya-navchae-studentiv/
https://glavcom.ua/interviews/kapelan-andriy-zelinskiy-ukrajinska-nacionalna-ideya-sofiynist-655408.html
https://nogibogi.com/big-i-pidlitki-dosvid-ual/?fbclid=IwAR3tBQnKGPVT5w2w7HUxGu5ADIeAsSfDGSOuzr5ElUjKxtS08q0Xyjmj_QY
https://www.plast.org.ua/tsinnosti-mentorstvo-vyshkoly-shho-ob-yednuye-plast-ta-ukrayinsku-akademiyu-liderstva/
https://gluzd.org.ua/articles/zamist-dyplomiv-ta-sertyfikativ-podorozhi-i-komunikatsiia-abo-iak-navchaiutsia-v-uali/
https://shpalta.media/2020/06/18/yaka-tvoya-supersila-ukra%D1%96nska-akademiya-liderstva-zaproshuye-molod-na-navchannya/
https://happymonday.ua/gap-year-in-ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=mF90xNKCyio&feature=emb_logo
http://tsn.ua/special-projects/GTPU-2020-voting/
https://nus.org.ua/articles/liberal-arts-yak-ob-yednaty-vchyteliv-z-usih-kutochkiv-ukrayiny/
https://medium.com/@ual_life/ulaforteachers-liberal-arts-program-ba9b3cf380f5
https://www.youtube.com/watch?v=xVxd0Qhz9Tk
https://risu.ua/ukrajina-kolyaduye-razom-z-vertep-festom_n88782
https://www.5.ua/suspilstvo/holodomor-181797.html
http://newsvideo.su/video/9736414
https://www.socialzon.me/videos/watch/08VmH7mDqI8
https://www.dw.com/uk/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%83-%D0%B1%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83/a-43807526
https://tsn.ua/ukrayina/ukrayinski-studenti-nagoduvali-belgiyciv-stravami-chasiv-golodomoru-1156641.html?fbclid=IwAR2Xheu3xg0GmYRGwS-GzRHAVxj_9xsTrhv59mg8CgKxdA9FVh53yUNo8b4
https://texty.org.ua/fragments/90415/Sup_iz_kory_ta_shyshok_Ukrajinci_nagoduvaly-90415/
https://zik.ua/news/2018/11/28/zberigayte_spokiy_ta_dumayte_golovoyu_u_lvovi_vidbulasya_motyvatsiyna_aktsiya_1457743
https://espreso.tv/news/2018/11/28/quotzberigayte_spokiy_ta_pogoduyte_kotykaquot_u_kyyevi_proyshla_akciya_rozyasnennya_voyennogo_stanu_fotofakt
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2589664-zberigaj-spokij-pogoduj-kotika-studenti-zaklikali-ne-panikuvati-pid-cas-voennogo-stanu.html
https://www.5.ua/regiony/lvivski-studenty-vzialysia-sprostovuvaty-stereotypy-pro-voiennyi-stan-182046.html
https://ru-ru.facebook.com/ulamykolaiv/videos/210759116513819/
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/molodi-lideri-znajomlyat-izrayiltyan-z-suchasnoyu-ukrayinoyu
https://glavcom.ua/pr/300-molodih-ukrajinciv-zdiysnyuyut-doslidnicku-ekspediciyu-do-izrajilyu-556700.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1770344-v-izrayili-v-pamyat-pro-zhertv-golodomoru-vlashtuvali-aktsiyu
https://espreso.tv/news/2018/12/27/vshanovuyuchy_pamyat_vsikh_khto_ne_perezhyv_golodomor_supom_z_khvoyi_kory_ta_shyshok_goduvatymut_na_vulycyakh_izrayilyu
https://24tv.ua/ukrayinski_studenti_v_izrayili_gotuvali_yizhu_chasiv_golodomoru_video_n1088399
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajina-izrajil-holodomot-akcija/29680054.html
https://hromadske.ua/posts/neporahovani-v-izrayili-odnochasno-proveli-30-akcij-u-pamyat-pro-zhertv-golodomoru
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2609607-ukrainski-studenti-proveli-v-mistah-izrailu-akciu-prisvacenu-golodomoru.html
https://kp.ua/politics/627303-ukraynskye-studenty-nakormyly-yzrayltian-bluidom-vremen-holodomora
https://censor.net.ua/news/3104398/aktsiyu_v_pamyat_o_jertvah_golodomora_neporahovan_z_1932go_proveli_v_izraile
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2461179-proekt-a-ukraina-a-lublu-svobodu-nesemo-ukrainskist-do-evrosouzu.html
https://osvitoria.media/news/u-kyyevi-projde-masshtabnyj-forum-iz-vyhovannya-lideriv-majbutnogo-dlya-vykladachiv/
https://unistudy.org.ua/forum-liberal-arts/
https://glavcom.ua/pr/90-uchiteliv-vvazhayut-shcho-dati-uchnyam-znannya-predmetu-ne-golovne-556721.html
https://hromadske.radio/podcasts/kyiv-donbas/shcho-chekaye-na-ukrayinsku-osvitu-v-nayblyzhchomu-maybutnomu
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2606765-sertifikacia-vciteliv-pocatkovoi-skoli-rozpocnetsa-u-2019-roci-grinevic.html
https://www.5.ua/regiony/yanholy-z-hadzhetamy-ta-internetom-do-mariupolia-zavitav-suchasnyi-vertep-184799.html
https://www.rbc.ua/rus/news/frantsii-proveli-aktsiyu-podderzhku-sentsova-1554983887.html
https://www.unian.net/society/10513863-vernite-nashego-rezhissera-v-parizhe-ukrainskie-studenty-proveli-akciyu-v-podderzhku-sencova-foto-video.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/2679080-v-parize-prosla-akcia-v-podderzku-sencova.html
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v-evropeyskih-gorodah-studenty-ustroili-akciyu-v-podderzhku-olega-sencova.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4956794-ukrainskie-studentyi-v-parizhe-trebovali-vernut-sentsova.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4956794-ukrainskie-studentyi-v-parizhe-trebovali-vernut-sentsova.html
https://ru.krymr.com/a/news-v-parizhe-proshla-akciya-v-podderzhku-sentsova/29874931.html
https://nv.ua/ukraine/events/vernite-rezhissera-v-centre-parizha-ukrainskie-studenty-ustroili-akciyu-v-podderzhku-sencova-50016174.html
https://www.depo.ua/rus/life/u-parizhi-vidbulasya-aktsiya-na-pidtrimku-sentsova-ta-vyazniv-kremlya-20190411946755
https://www.unian.info/society/10514223-ukrainian-students-stage-street-performance-in-paris-in-support-of-film-director-sentsov.html
https://hromadske.ua/posts/povernit-nashogo-rezhisera-ukrayinski-studenti-proveli-akciyu-na-pidtrimku-sencova-v-parizhi
https://zik.ua/news/2019/04/11/u_paryzhi_proyshla_aktsiya_na_pidtrymku_olega_sentsova_ta_ukrainskyh_vyazniv_1549795
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2679229-u-niderlandah-ukrainski-studenti-proveli-akciu-na-pidtrimku-sencova.html
https://espreso.tv/news/2019/04/11/u_paryzhi_aktyvisty_provely_mystecku_akciyu_na_pidtrymku_sencova
https://tyzhden.ua/News/229031
https://www.radiosvoboda.org/a/news-sentsov-aktsiya-praha/29875181.html
https://inspired.com.ua/practice/missing-director-u-paryzhi-vymagaly-zvilnyty-politv-yazniv-kremlya/
https://www.the-village.com.ua/village/city/picture-story/283917-freesentsov-paris-2019
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/unian-ukrainian-students-stage-street-performance-in-paris-in-support-of-sentsov.html
https://www.youtube.com/watch?v=AGk1woaMGNs
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/04/12/a-paris-des-etudiants-ukrainiens-reclament-la-liberation-d-oleg-sentsov_5449486_3210.html
https://spectator.sme.sk/c/22096611/ukrainian-students-to-demand-freedom-for-oleg-sentsov-at-bratislava-square.html
https://www.kasparov.ru/material.php?id=5CAF4DC1C131F
https://www.kmu.gov.ua/ua/events/27-zhovtnya-urochista-ceremoniya-vidpravki-novogo-molodizhnogo-potyaga-yakij-yednaye-ukrayinu-za-marshrutom-kiyiv-mariupol
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/vladislav-kriklij-mayemo-ambitni-plani-poyednati-ukrayinciv-zruchnim-ta-yakisnim-spoluchennyam-usima-vidami-transportu
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2806826-novij-potag-kiivmariupol-virusiv-u-persij-rejs.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2808144-zelenskij-zaklikae-molod-za-kordonom-povertatisa-dodomu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808339-mariupol-stane-startom-dla-novogo-donbasu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2808339-mariupol-stane-startom-dla-novogo-donbasu-zelenskij.html
https://ua.112.ua/suspilstvo/ukrzaliznytsia-zapustyla-druhyi-sklad-poizda-kyiv--mariupol-zrobyvshy-marshrut-shchodennym-512664.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/291019-do-mariupolya-prybuv-shid-mozhlyvostey
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-molodi-jakshcho-vi-pojidete-v-inshu-krajinu-otrimati-tam-osvitu-i-povertajtesja-dodomu-1385687.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/621419.html
https://rubryka.com/2019/10/29/zelenskyj-nagolosyv-na-neobhidnosti-postijnogo-dialogu-mizh-moloddyu-ta-vladoyu/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1832811-prezident-rozpoviv-podrobitsi-pershogo-dnya-forumu-v-mariupoli
https://www.president.gov.ua/news/nashij-krayini-potribna-talanovita-j-vilna-molod-prezident-p-58081
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МЦГО Центр Нова Європа Дмитро Разумков Голос Україна 

 Державотворець 

Укрінформ 

2020 Вертеп 

Тиждень UA  VGORODE 

Liberal Arts 

День  

Приїзд Ізраїльтян   
Студвей  Освіторія УНН  Укрінформ  Галінфо , Захід Нет, Леополіс, Твоє 

місто   

Майдан  

Газета День 

Рекрутинг 
Освіторія Вступ Освіта ЮА  Освіта ЮА-2  Громадський простір  
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Дата 27.10.2020 р.                                            М. П. 
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https://ukr.segodnya.ua/politics/dmitriy-razumkov-provel-ekskursiyu-po-parlamentu-1354278.html
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/volodimir-bondarenko-zustrivsya-z-uchasnikami-forumu-derzhavotvorennya-cofiya-kiyivska
https://uatv.ua/deyaki-pytannya-buly-tsikavishymy-za-zhurnalistski-sentsov-pro-zustrich-zi-studentamy/
https://www.youtube.com/watch?v=aoSBHYy3b8Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3z9humjIhV6tySFJifRbUDeFRuh0ANP8-mtqbiaw-81m6yBlF_RRGM8M8
https://www.vectornews.net/news/politics/151328-volodimir-bondarenko-zustrvsya-z-uchasnikami-forumu-derzhavotvorennya-cofya-kiyivska.html
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1552729998185056?__tn__=-R
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1552729998185056?__tn__=-R
https://www.facebook.com/youthcenter.kyiv/posts/551184608975639?__tn__=-R
https://www.facebook.com/NECUkraine/posts/459626724673943
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1257011997840121&id=100005939985790&__tn__=-R
http://www.golos.com.ua/article/323604?fbclid=IwAR0BPv0o7Jl0nW0Pbuq9Oz3ncMP1rjjNucOkNDUI0_DhSJgi9KgbZkmTBqQ
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2710643-v-ukraini-startuvala-molodizna-programa-derzavotvorec.html
https://tyzhden.ua/Culture/239487
https://kh.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/418724-parad-vertepov-etnovechernytsy-y-starynnye-kostuimy-v-kharkove-proidet-vertep-fest-2020
https://day.kyiv.ua/uk/news/090420-pid-chas-karantynu-vidbudetsya-onlayn-seminar-dlya-osvityan-liberal-arts
https://studway.com.ua/8-sekretiv-izrailskoi-molodi/
https://osvitoria.media/experience/yak-pryshhepyty-molodi-gen-vidpovidalnosti-za-krayinu-dosvid-izrayilya/
https://osvitoria.media/experience/yak-pryshhepyty-molodi-gen-vidpovidalnosti-za-krayinu-dosvid-izrayilya/
https://events.ukrinform.com/event/32552-zustrich-iz-liderami-neformalnoyi-osviti-izrayilyu-yak-vihovati-uspishnu-molod-u-chas-viyni
https://galinfo.com.ua/news/izrailtyany_u_lvovi_rozpovily_pro_neformalnu_osvitu_336944.html?fbclid=IwAR0Qcs3GVuprBMHEdvghOGAn0x-1bfX-8kV-mEvzNFru0A9I3M-6dgQ8_Lw
https://leopolis.news/post/15507/lidery-neformalno-osvity-izralyu-podilyatsya-z-lvivyanamy-ideyamy-yak-vyhovaty-uspishnu-molod-u-chas-viyny
https://leopolis.news/post/15507/lidery-neformalno-osvity-izralyu-podilyatsya-z-lvivyanamy-ideyamy-yak-vyhovaty-uspishnu-molod-u-chas-viyny
https://leopolis.news/post/15507/lidery-neformalno-osvity-izralyu-podilyatsya-z-lvivyanamy-ideyamy-yak-vyhovaty-uspishnu-molod-u-chas-viyny
http://tvoemisto.tv/news/kudy_pity_na_tyzhni_u_lvovi_tvoemistotv_rekomenduie_106255.html
http://tvoemisto.tv/news/kudy_pity_na_tyzhni_u_lvovi_tvoemistotv_rekomenduie_106255.html
https://day.kyiv.ua/uk/news/210220-studenty-ukrayinskoyi-akademiyi-liderstva-razom-iz-mariupolcyam-vshanovuvaly-geroyiv
https://osvitoria.media/news/rozpochalasya-vstupna-kampaniya-v-ukrayinsku-akademiyu-liderstva/
https://osvita.ua/consultations/74379/
http://osvita.ua/consultations/73716/
https://www.prostir.ua/?news=ual-tse-pro-svidomyj-vybir

