
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. 

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.  

 



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 

• 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:

 

 

 

 



 

 
 

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. 
 
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 
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. 

 
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:  
 - 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. 

 
м.Брюссель, зустріч з Головою Європейської Ради Дональдом Туском 

 

2019-2021 
 
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 
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: 

• 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.  

• 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 
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. 

 

 


