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“

5млн українців працює за кордоном

Кожен 3-ий бажає жити в іншій країні

Україна на грані катастрофи

Понад 54% молоді не бачить своє майбутнє в Україні

МІЙ БІЛЬ



МОЯ МЕТА

Створити соціальний ліфт в Україні

для реалізації  громадян у власній державі, а не за кордоном 

виключно завдяки своїм здібностям, бажанню та навичкам,     

а не кумівству, хабарям та блату



зробити модернізацію освіти

провести тотальну цифровізацію країни

зупинити масовий від’їзд українців за кордон у 

пошуках кращого життя

МОЇ ЗАВДАННЯ



Соціальний ліфт:

- створення Національного кадрового агентства для зручного, швидкого та прозорого онлайн 

пошуку роботодавцями співробітників, у відповідності до необхідних знань навичок

- запуск онлайн інструменту для профорієнтації дітей, молоді, дорослих

- створення системи співпраці бізнес-компаній та профільних університетів для швидкого

працевлаштування випускників, а також інвестицій у наукові винаходи

Модернізація освіти:

- запровадження методики змішаного навчання (ефективне поєднання навчання онлайн та в 

аудиторіях із викладачем) у школах, училищах та університетах, з метою отримання не тільки

теоретичних знань, але й практичних навичок, які наразі затребувані на ринку праці

- організація Life Long Learning для українців будь-якого віку

- запуск постійнодіючого освітнього Форуму Україна – ЄС (системні обміни досвідом та 

реалізація спільних проектів між школярами, студентами, викладачами та науковцями)

Цифровізація країни

- навчання загальній цифровій грамотності вчителів, лікарів, державних службовців, соціально

незахищених верств населення та людей похилого віку по всій країні

- введення курсу "Електронна демократія" в навчальних закладах 

- розробка та впровадження плану дій з цифровізації спільно з експертами ЄС

КРАЇНА СИЛЬНИХ

МОЇ ЗАВДАННЯ



РЕЗУЛЬТАТИ, ЯКИХ Я ПРАГНУ ДОСЯГТИ

Країна сильних

освічена 

інноваційна

багата



Я ЙДУ ІЗ ПОТУЖНОЮ 

КОМАНДОЮ ОДНОДУМЦІВ

Автор наймасовішого 

освітнього проекту 

України «LINGVA.SKILLS»

ВІТАЛІЙ ЗУБКОВ

МАРІЯ БОГУСЛАВ

- Професійний проектний менеджер (реалізовано більше 100 всеукраїнських та 

міжнародних заходів),

- Координатор чотирьох  онлайн платформ: 

o Lіngva.Skills (www.lingva.ua), 

o Академія навичок (www.skillsacademy.com.ua), 

o Платформа з профорієнтації та побудови кар’єри (www.profi.dcz.gov.ua),

o Онлайн будинок юстиці» (online.minjust.gov.ua).

- Громадська діяльність (15-річний досвід, тренер з участі в процесі 

прийняття рішень, експерт в молодіжній політиці),

- 7-річний досвід роботи в державних установах на керуючих посадах: 

(Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство освіти і 

науки України, Державна Служба зайнятості, Міністерство молоді та спорту, 

Київська міська державна адміністрація)

- Експерт в області електронного навчання, електронної демократії, цифрових 

навичок, розвитку людського капіталу, економіки знань, 

- HR-фахівець

- Мати 12-річної доньки

ВЕРЕТЮК СЕРГІЙ 

Експерт в ІТ та цифрових 

рішеннях. Досвід роботи в 

ІТ сфері понад 15 років

КОМАНДА НАЛІЧУЄ 50 ОСІБ

http://www.profi.dcz.gov.ua/


ПРИЄДНУЙСЯ ТА ГОЛОСУЙ ЗА МЕНЕ!

novilidery.com

ТІЛЬКИ РАЗОМ МИ ЗРОБИМО УКРАЇНУ СИЛЬНОЮ!


