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ІV Міжнародну програму підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також 

педагогічних та науково-педагогічних працівників “МІЖНАРОДНЕ ЛІДЕРСТВО В XXI СТОЛІТТІ: ОСВІТА, 

НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТЕХНОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК“ адаптовано відповідно 

до вимог законодавства України в галузі освіти і науки, зокрема, Закону України “Про освіту” в поточній 

редакції,  Закону України ‘’Про наукову і науково-технічну діяльність” в поточній редакції, Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800 із змінами, внесеними згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України №1133 від 27.12.2019,   листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-696 

від 24.07.2020 ”Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних 

кадрів”, наказу  Міністерства освіти і науки України  № 1504 від 04.12.2020 ”Деякі питання професійного 

розвитку науково-педагогічних працівників”, листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-683 від 

04.11.2019 ”Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”, листа Міністерства 

освіти і науки України  № 1/9-141 від 04.03.2020 ”Щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів середньої освіти”.  

1. Назва: ІV Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також 

педагогічних та науково-педагогічних працівників “МІЖНАРОДНЕ ЛІДЕРСТВО В XXI СТОЛІТТІ: 

ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТЕХНОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК“. 

2. Мета програми: сприяти професійному розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників, а 

також керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників, відповідно до 

міжнародних стандартів і державної політики у галузі освіти і науки та забезпечення якості освіти, 

формуванню у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених 

частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту"; навчити їх удосконалюватися самим, 

змінювати оточуючий світ та будувати успішне майбутнє в Україні, перетворюючи її в могутню, 

процвітаючу країну. 

3. Напрям: формування у здобувачів освіти спільних вмінь для ключових компетентностей, зокрема, 

критичного та системного мислення, читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно 

і письмово, здатності логічно обгрунтовувати позицію, творчості, ініціативності, вмінню конструктивно 

керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатності 

співпрацювати з іншими людьми; використання інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому просторі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну 

безпеку; розвиток професійних компетентностей (фахових методик, технологій тощо); створення 

безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливостям інклюзивного навчання, 

забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;  

мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність; опанування 

новітніми технологіями, ознайомлення із сучасним станом і тенденціями розвитку  економіки, 

підприємства, організації та установи(для працівників закладів професійної(професійно-технічної 

освіти); розвиток управлінської компетентності(для керівників закладів освіти, науково-методичних 

установ та їх заступників). 

4. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна, онлайн. 

5. Розробник – International Historical Biographical Institute (Dubai - New York – Rome - Jerusalem - 

Beijing). 

Автор(ка) – Річард Дженкінс, професор; Юрій Недужко, професор; Марія Фернандес, професор; 

Олександра Стецюк, вчитель, керівник методоб'єднання природничо-математичного циклу; Вітторія 

Чиміно, професор. 

6. Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладів освіти і науки, вихователів ДНЗ, а також для керівників закладів 

освіти, наукових установ та їх заступників. 



7. Зміст програми: Під час проходження програми будуть розкриті глобальні проблеми розвитку 
сучасного світу, відповідального міжнародного лідерства, стратегії і тактиці прийняття 
рішень і керівництва установами, підприємствами і колективами працівників, розвитку 
особистих якостей та ключових рис формування успішної особистості, вмінню радіти життю, 
вірити в себе та дарувати щастя, важливості здорового способу життя, зайняття спортом, 
правильного харчування, догляду за собою та збереженню ментального здоров’я,  
гендерній рівності, важливості підтримки дітей з особливими проблемами, захисту екології 
та протидії глобальній зміні клімату, професійному досвіду визначних людей для успішного 
кар’єрного зростання, новим технологіям та перспективам розвитку світу, поширенню 
демократії і правам людини, громадянським компетентностям, європейським та 
євроатлантичним цінностям, боротьбі з бідністю і корупцією, вмінню відстоювати свою 
позицію, змінювати себе, перетворювати навколишній світ та будувати краще майбутнє 
тощо. 

 

8. Обсяг (тривалість) навчання: 180 годин/6 кредитів Європейської кредитної трансферно - 
накопичувальної системи (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS. 

 
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимутися/набуватимутися: 

загальні: громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 

рівності, прав людини, добробуту, екологічної грамотності та здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і можливостей;   

професійні: мовленнєва, cоціальна, інформаційна, продуктивна, полікультурна, психологічна, 

моральна, автономізаційна, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентності, а 

також розвиток особистих якостей педагога; опанування новітніми технологіями, мистецтвом 

публічного виступу та іноземними мовами, ознайомлення із сучасним станом і тенденціями розвитку 

економіки (для працівників закладів професійної(професійно-технічної освіти); розвиток 

управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх 

заступників); фахові компетентності в галузі гуманітарних, природничих, суспільних, фізичних, 

медичних, хімічних, біологічних, економічних, філологічних, правничих та фізико-математичних наук, 

а також художнього, музикального, вокального, артистичного мистецтва та олімпійських видів спорту; 

покращення навчальних досягнень студентів та учнів, завдяки застосуванню учасниками курсу 

отриманих знань; використання різноманітних методів і форм навчання.  

 

  

                                                    

 

 

                               

 

                                                                            

 

                                                                       

 

 



 

                                                                     

                                                                       НАВЧАЛЬНИЙ РОЗКЛАД  

ІV Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також 

педагогічних та науково-педагогічних працівників  “МІЖНАРОДНЕ ЛІДЕРСТВО В XXI СТОЛІТТІ: ОСВІТА, 

НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТЕХНОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК“  

    (ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ІЗ РОЗРАХУНКУ 30 ГОДИН АБО 1 КРЕДИТ ECTS ТИЖДНЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ) 

18 Лютого, П’ятниця 

• Відео про Дубай та Абу-Дабі 

• Міністр щастя і добробуту уряду ОАЕ  Охуд Аль - Румі розповість про міжнародне лідерство і 
пріоритети діяльності ОАЕ, необхідні  управлінські компетентності та дасть поради щодо 
процесів управління, навчання і виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Президент Франції Еммануель Макрон виступить на тему міжнародного лідерства та 
міжнародної безпеки, подолання бідності та пандемії короновірусу, дасть поради щодо 
процесів управління, навчання і виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Віце-президент США, сенатор Камала Харріс розповість про міжнародне лідерство і права 
жінок, виступить на тему важливості перемоги, перспектив Америки та шляхів подальшого 
розвитку світу, дасть поради щодо процесів управління, навчання і виховання в університетах 
і школах. 

• Круглий стіл, присвячений проблемам лідерства. 

 

                                                                                  21 Лютого, Понеділок 

• Її високість, Королева Йорданії  Ранья  розповість про міжнародне лідерство, свій життєвий 

шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, 

свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для безпечного і 

сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і виховання в 

університетах, школах і ДНЗ. 

• Видатний кінопродюсер Стівен Спілберг виступить з мотиваційною промовою про лідерство,  

свій життєвий шлях та дасть поради як добиватися успіху для працівників університетів та шкіл. 

• Прем’єр-міністр Нової Зеландії  Джасінда Ардерн розповість про міжнародне лідерство,  свій 

життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та 

досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для 

безпечного і сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і 

виховання в університетах, школах і ДНЗ.  

• Видатні американські тенісистки, 4 кратні Олімпійські чемпіонки сестри Серена Вільямс та 

Вінус Вільямс розкажуть про свою спортивну кар‘єру та проблеми спортивного лідерства, 

дадуть професійні поради для працівників університетів та шкіл. 

• Круглий стіл на тему “Жінки в державному управлінні”. 

 

                                                                22 Лютого, Вівторок 

• Її високість, Шейха Катару Моза бинт Насер аль Міснед розповість про міжнародне лідерство, 
свій життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та 
досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для 
безпечного і сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і 
виховання в університетах, школах і ДНЗ.  

• Видатний американський вчений, професор Френсіс Фукуяма розповість про міжнародне 
лідерство, свою наукову  творчість і останні дослідження,  дасть оцінку сучасним глобальним 



історичним процесам, дасть поради для працівників університетів та шкіл, відповість на 
численні запитання. 

• Американська підприємниця та  інвесторка, колишня президентка і головна виконавча 
директорка Yahoo та Google Марісса Маєр розповість про міжнародне лідерство, свою 
діяльність, побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні поради для 
працівників університетів та шкіл і відповіді на запитання. 

• Відома американська режисерка і сценаристка, лауреат Премії Гільдії режисерів Америки Петті 
Дженкінс розповість про свою кар‘єру, навчання, мотивацію, компетентності, лідерські якості 
та віру в себе для формування успішної особистості, дасть професійні поради для працівників 
університетів та шкіл та відповість на запитання. 

                                                                                   23 Лютого, Середа 

• Її високість, принцеса Саудівської Аравії та ОАЕ Аміра Аль Тавіл Отайбі розповість про 

міжнародне лідерство,  свій життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, 

досвід, ідеї, поразки та досягнення, свою боротьбу на захист прав жінок, дасть необхідні 

поради для працівників університетів та шкіл. 

• Засновник ALIBABA GROUP Джек Ма розповість про міжнародне лідерство,  вміння вчитися на 

помилках, наполегливість, управлінські компетентності, необхідні для формування успішної 

особистості та перетворення світу, дасть поради для працівників університетів та шкіл. 

• Відома південноафриканська і канадська модель, дієтологиня  і письменниця Майа Маск 

розповість про жіноче лідерство, свою кар‘єру, навчання, мотивацію, компетентності, 

лідерські якості та віру в себе для формування успішної особистості, дасть професійні поради 

щодо правильного виховання дітей на прикладі Елона Маска, Кімбала Маска та Тоски Маск 

та відповість на запитання. 

                                                                                    24 Лютого, Четвер    

• Нобелівський лауреат премії миру, філіппінська правозахисниця і журналістка Марія Ресса 

розповість про міжнародне лідерство,  свій життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої 

погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, 

демократії та миротворчі зусилля для безпечного і сталого розвитку людства, дасть необхідні 

поради для працівників університетів та шкіл.  

• Видатний аргентинський футболіст, шестиразовий володар титулу найкращий футболіст світу 

за версією ФІФА, шестиразовий володар призів Золотий М’яч та Золотий Бутс УЄФА Ліонель 

Мессі розповість про міжнародне лідерство, секрети успіху, великий спорт, 

навчання,  компетентності та мотивацію до перемоги, дасть поради для працівників 

університетів та шкіл. 

• Одна з найдорожчих японських художниць  Яйої Кусама розповість про лідерство, свою 

творчість, побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні поради для 

працівників університетів та шкіл і відповіді на запитання. 

 

                                                                                    25 Лютого, П’ятниця 

• Голова Єврокомісії  Урсула фон дер Ляйен розповість про міжнародне лідерство, пріоритети 

діяльності Європейського Союзу, необхідні  управлінські компетентності та дасть поради щодо 

процесів управління, навчання і виховання в університетах, школах і ДНЗ і відповіді на 

запитання. 

• Засновник корпорації Virgin Group, мільярдер, сер Річард Бренсон розповість про міжнародне 

лідерство, свої мрії і життєвий шлях, поділиться враженнями від створення власної космічної 

програми та польоту у космос на власному космічному кораблі, наголосить на важливості 

навчання протягом життя та необхідних управлінських компетентностях, дасть поради для 

працівників університетів та шкіл. 



• Американська акторка, посол Доброї Волі ООН, лауреат двох премій Оскар та трьох премій 
Золотий Глобус Анджеліна Джолі розповість про міжнародне лідерство, зупиниться на 
глобальних проблемах людства, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл 
та відповість на запитання. 

                                                           28 Лютого,  Понеділок 

• Прем’єр-міністр Фінляндії  Санна Марін розповість про міжнародне лідерство, свій життєвий 

шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, 

свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для безпечного і 

сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і виховання в 

університетах, школах і ДНЗ. 

• Нобелівський лауреат з літератури Луіза Глюк розповість про лідерство, свій життєвий шлях, 

погляди та літературну творчість, висловить свої думки щодо розвитку світової літератури, а 

також дасть поради щодо вивчення філології в університетах та школах. 

• Відома ізраїльська модель та акторка  Галь Гадот розповість про лідерство, свою акторську та 

модельну кар‘єру, навчання, мотивацію, компетентності, лідерські якості та віру в себе для 

формування успішної особистості, дасть професійні поради для працівників університетів та 

шкіл та відповість на запитання. 

                                                                    1 Березня, Вівторок 

 

• Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай розповість про міжнародне лідерство, 

пріоритети діяльності організації,  необхідні управлінські компетентності та дасть поради 

щодо процесів управління, навчання і виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Кіноактор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер розповість про 

міжнародне лідерство, дасть поради для працівників університетів та шкіл, як сформувати 

правильні життєві компетентності та стати успішним. 

• Видатні американські гольфістки, Олімпійська чемпіонка Неллі Корда та її сестра Джессіка 

Корда розкажуть про свою спортивну кар‘єру та проблеми спортивного лідерства, дадуть 

професійні поради для працівників університетів та шкіл. 

• Відома британська  співачка, модель та акторка  Вікторія Бекхем розповість про свою 

музикальну, акторську та модельну кар‘єру, навчання, мотивацію, компетентності, лідерські 

якості та віру в себе для формування успішної особистості, дасть професійні поради для 

працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

 2 Березня, Середа 

• Прем’єр-міністр Ісландії Кетрін Якобсдоттір розповість про міжнародне лідерство,  свій 
життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та 
досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для 
безпечного і сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і 
виховання в університетах, школах і ДНЗ.  

• Визначні футурологи Рей Курцвейл та Матіо Каку розкажуть про міжнародне лідерство,  освіту, 
компетентності і лідерство, розвиток технологій і людини, сингулярність та майбутнє людства, 

дасть поради для працівників університетів та шкіл.       
• Нобелівські лауреати з хімії Еммануель Шарпантье та Дженніфер Дудна розкажуть про 

лідерство, свій життєвий шлях, дослідження, цінності, погляди, компетентності та наукову 
творчість, висловлять свої думки щодо сучасного розвитку освіти і науки, а також дадуть поради 
щодо вивчення хімії в університетах та школах. 

 3 Березня, Четвер 

• Прем’єр-міністр Норвегії  Ерна Солберг розповість про розповість про міжнародне лідерство, 

свій життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та 



досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для 

безпечного і сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і 

виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Видатна письменниця Джоанн Роуллінг виступить на тему лідерства, життєвого успіху та 

вміння вчитися на своїх і чужих помилках, а також обговорить проблеми виховання дітей, 

інклюзії, літературної творчості, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл 

та відповість на запитання. 

• Популярна  акторка Дженніфер Лопес розповість про свій життєвий шлях, лідерство, 

важливість освіти і компетентностей, дасть поради для працівників університетів і шкіл щодо 

збалансування кар’єри, сім’ї та успіху. 

4 Березня, П’ятниця 

• Американська політична діячка та дипломат, лауреатка Пулітцерівської премії, колишня 
Постійна представниця США в ООН, професорка Гарвардського університету, Директорка Ради 
національної безпеки США з міжнародних відносин Саманта Павер розповість про міжнародне 
лідерство, побудову успішної кар‘єри і міжнародний розвиток, дасть професійні поради для 
працівників університетів і шкіл та відповість на запитання.  

• Одна з найдорожчих британських художниць Сесилі Браун розповість про міжнародне 
лідерство, свою творчість, побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні 
поради, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 
запитання.  

• Видатна японська тенісистка, колишня перша ракетка світу, переможниця 4 турнірів Великого 
шолому, дворазова чемпіонка США та Австралії, найбільш високооплачувана тенісистка світу 
Наомі Осака розповість про свою спортивну кар‘єру та проблеми спортивного лідерства, , дасть 
професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

                                                               7 Березня, Понеділок 

• Прем’єр-міністр Данії  Метте Фредеріксен розповість про міжнародне лідерство, свій 

життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та 

досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для 

безпечного і сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і 

виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Канадський клінічний психолог і професор психології Торонтського університету Джордан 

Петерсон розповість про лідерство, 12 правил щасливого життя та формування успішної 

особистості, дасть поради для працівників університетів та шкіл. 

• Лауреат премії Оскар Дженніфер Лоуренс виступить по проблемі міжнародного лідерства і  

боротьби з корупцією в США та усьому світі, дасть професійні поради для працівників 

університетів і шкіл. 

• Відома індійська бадмінтоністка, дворазова призерка Олімпійськи ігор, Чемпіонка Світу 

Пусарла Венхату Сіндху розповість про свою спортивну кар‘єру та проблеми спортивного 

лідерства, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 

запитання. 

8 Березня, Вівторок 

• Президент Греції Катерина Сакелларопулу  розповість про міжнародне лідерство, про свій 

життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та 

досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для 

безпечного і сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і 

виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Лауреат багатьох міжнародних та національних премій, популярна телеведуча, блогерка, 

акторка та бізнесвумен Опра Уінфрі розповість про лідерство, своє життя, навчання, кар’єру, 



управлінські компетентності, мотивацію до лідерства, поділиться секретами успіху, дасть 

професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Нобелівський лауреат з фізики Донна Стрікленд розповість про лідерство, свій життєвий шлях, 

дослідження, цінності, погляди, компетентності та наукову творчість, висловить свої думки 

щодо сучасного розвитку освіти і науки, а також дасть поради щодо вивчення фізики, 

математики, астрономії в університетах та школах. 

9 Березня, Середа 

• Президент Словаччини Зузана Чапутова розповість про міжнародне лідерство, свій життєвий 

шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, 

свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для безпечного і 

сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і виховання в 

університетах, школах і ДНЗ. 

• Нобелівський лауреат з літератури Ольга Токарчук розповість про міжнародне лідерство, свій 

життєвий шлях та літературну творчість, мотивацію творити, висловить свої думки щодо 

розвитку Польщі, а також дасть поради щодо вивчення філології в університетах та школах. 

• Лауреат премії Греммі, відома американська акторка Рашида Джонс розповість про 

лідерство, свій життєвий шлях та потребу завжди обирати любов у всіх її проявах, дасть 

професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

 10 Березня, Четвер 

• Колишня Президент Естонії  Керсті Кальюлайд розповість про міжнародне лідерство, свій 

життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та 

досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для 

безпечного і сталого розвитку людства, дасть поради щодо процесів управління, навчання і 

виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Нобелівський лауреат з економіки Естер Дюфло розкаже про лідерство, свій життєвий шлях, 

дослідження, цінності, погляди, компетентності та наукову творчість, висловить свою думку 

щодо сучасного розвитку освіти і науки, а також дасть поради щодо вивчення економічних і 

математичних наук в університетах та школах.                       

• Лауреат премії Оскар, акторка Емілі Блант розповість про лідерство, свій життєвий шлях, 

важливість освіти і компетентностей, дасть поради щодо виховання дітей. 

  11 Березня, П’ятниця 

• Директор Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва, Директор Світового 

банку Девід Малпасс  та Міністр фінансів США Джанет Йеллен розкажуть про міжнародне 

лідерство, світові економічні процеси, необхідні управлінські компетентності, вплив пандемії 

короновірусу на розвиток економіки світу, необхідність оптимізації бюрократичної системи, 

дадуть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповіді на запитання. 

• Нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич розповість про міжнародне лідерство, 

свій життєвий шлях та літературну творчість, висловить свої думки щодо розвитку Білорусі та 

сусідніх країн, а також дасть поради щодо вивчення філології в університетах та школах. 

• Відома кіноакторка Дженніфер Еністон розповість про лідерство,  формування особистості, 

цінності, компетентності та успіх, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл 

та відповість на запитання. 

      14 Березня, Понеділок 

• Колишня Перша леді і Держсекретар США Хілларі Клінтон розповість про міжнародне 

лідерство, надасть поради у виборі життєвого шляху, управлінських і навчальних 

компетентностей, вмінню правильно ставити цілі та досягати їх.  



• Видатний португальський футболіст,  триразовий володар титулу найкращий футболіст світу, 

триразовий володар призів Золотий М’яч та Золотий Бутс УЄФА Кріштіану Роналду розповість 

про міжнародне лідерство, секрети успіху, великий спорт, навчання,  компетентності та 

мотивацію до перемоги, дасть поради для працівників університетів та шкіл. 

• Нобелівський лауреат з літератури Герта Мюллер розповість про лідерство, свій життєвий 

шлях, погляди та літературну творчість, висловить свої думки щодо розвитку світової 

літератури, а також дасть поради щодо вивчення філології в університетах та школах. 

 15 Березня, Вівторок 

• Головний прокурор Європейського Союзу, колишня Генеральний прокурор Румунії Лаура 
Ковеші  розповість про міжнародне лідерство,  своє життя, навчання, управлінські 
компетентності, жорстку боротьбу з корупцією та дасть професійні поради для працівників 
університетів і шкіл та відповість на запитання.  

• Популярний актор і спортсмен Дуейн Джонсон розповість про лідерство, спортивну і акторську 
кар’єру та власні підходи до виховання і навчання дітей, дасть поради для працівників 
університетів та шкіл. 

• Нобелівський лауреат з літератури Еліс Манро розповість про свій життєвий шлях та 
літературну творчість, висловить свої думки щодо розвитку світової літератури, а також дасть 
поради щодо вивчення філології в університетах та школах. 

• Популярна співачка, лауреат премії Греммі Шакіра розповість про міжнародне лідерство, 
виступить на тему доступності освіти та розповість про проект щодо відкриття шкіл для бідних 
дітей у різних частинах світу. 

   16 Березня, Середа 

•   Президент Молдови Майа Санду розповість про міжнародне лідерство, своє життя, навчання, 
управлінські компетентності та шляхи подальшого розвитку країни, дасть поради щодо 
процесів управління, навчання і виховання в університетах, школах і ДНЗ.  

•   Лауреат премії Золотий Глобус, актор Джим Керрі виступить по проблемі лідерства,  
мотивації, творчості та компетентностей, дасть поради для працівників університетів та шкіл. 

•   Нобелівський лауреат премії миру, гватемальська громадська і політична діячка індіанського 
походження,  правозахисниця  Рігоберта Менчу розповість про міжнародне лідерство, свій 
життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та 
досягнення, свою боротьбу на захист прав корінного населення Америки та припинення 
громадянської війни в регіоні, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та 
відповість на запитання. 

•   Лауреат премії Греммі, співачка Селена Гомес розповість про лідерство, навчання, мотивацію, 
компетентності та віру в себе для формування успішної особистості, дасть професійні поради 
для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

                                                                17 Березня, Четвер 

• Колишня прем’єр – міністр Великобританії та сенатор Тереза Мей розповість про міжнародне 

лідерство, поділиться власними підходами до управлінської практики та побудови 

мерітократичного суспільства у Великобританії та  країнах Співдружності Націй, дасть поради 

щодо процесів управління, навчання і виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Мотиваційний оратор, актор, меценат, письменник Нік Вуйчич розповість про амбіції і 

лідерство, проблеми інклюзії, дасть поради для працівників університетів та шкіл. 

• Нобелівський лауреат премії миру, єменська правозахисниця і політик Тавакуль Карман 

розповість про міжнародне лідерство, свій життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої 

погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, 

демократії та миротворчі зусилля для безпечного і сталого розвитку людства, дасть професійні 

поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 



• Лауреат премії Оскар, акторка Наталії Портман розповість про свій життєвий шлях, лідерство, 

важливість освіти і компетентностей, дасть поради щодо збалансування кар’єри, сім’ї та успіху. 

 18 Березня, П’ятниця 

• Прем’єр – міністр Пакістану Імран Хан розповість про  міжнародне лідерство, власний 
життєвий шлях від актора до лідера 600-мільйонної країни, дасть поради щодо процесів 
управління, навчання і виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Посол Доброї Волі ООН, правозахисниця Муніба Мазарі розповість про амбіції, лідерство та 
проблеми інклюзії. 

• Нобелівський лауреат премії миру, колишній Прем’єр-міністр і міністр закордонних справ 

М’янми, нині лідер політичної опозиції до режиму військових  Аунг Санг Су Чжі розповість про 

міжнародне лідерство, свій життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, 

досвід, ідеї, поразки та досягнення, свою боротьбу на захист прав людини, демократії та 

миротворчі зусилля в регіоні Південно-Східної Азії для безпечного і сталого розвитку людства, 

дасть поради щодо процесів управління, навчання і виховання в університетах, школах і ДНЗ. 

• Відома вчена-біолог,  професор Тетяна Чернігівська  розповість про роль мозку в процесі 

лідерства, навчання і виховання, свої дослідження та дасть відповіді на запитання. 

        21 Березня, Понеділок 

• Відома актриса, співачка і модель, “Міс Світу 2000”  Пріянка Чопра розповість про міжнародне 
лідерство,  свій життєвий шлях, важливість освіти і компетентностей, дасть поради щодо 
виховання дітей. 

• Нобелівський лауреат премії миру, ліберійська активістка - правозахисниця Лейма Гбові 

розповість про міжнародне лідерство, свій життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої 

погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, свою боротьбу на захист прав жінок, 

демократії та миротворчі зусилля для безпечного і сталого розвитку людства, дасть професійні 

поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл розповість про лідерство, навчання, 

компетентності, кар’єру та поділиться секретами успіху в світі краси і моди, дасть професійні 

поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

22 Березня, Вівторок 

• Відома американська режисерка і сценаристка, лауреат премій Оскар, Золотий Глобус та 

Золотий Лев Хлое Чжао розповість про міжнародне лідерство, свою кар‘єру, навчання, 

мотивацію, компетентності, лідерські якості та віру в себе для формування успішної 

особистості, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 

запитання. 

• Нобелівський лауреат Малала Юзефзай розповість про міжнародне лідерство, боротьбу за 
права жінок і дітей, а потім разом з послом Доброї Волі ООН, актрисою Еммою 
Вотсон зупиниться на проблемах гендерної рівності, освіти і виховання.                               

• Відома активістка Грета Тунберг та видатний актор, лауреат премії Оскар Леонардо Ді Капріо 
виступлять на тему лідерства, екологічних компетентностей та глобального потепління. 

                                                   23 Березня, Середа 

• Лауреат премій Оскар і Греммі Леді Гага розповість про ментальне здоров’я, лідерство, 

творчість, формування особистості та мотивацію, дасть професійні поради для працівників 

університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Видатний  англійський футболіст Девід Бекхем розповість про лідерство, успіх, навчання, 

терпіння та перемоги, дасть поради для працівників університетів та шкіл. 



• Нобелівський лауреат премії миру, іракська правозахисниця єзидського походження,  посол 

Доброї Волі ООН Надія Мурад розповість про міжнародне лідерство,  свій життєвий шлях на 

фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, свою 

боротьбу на захист прав жінок і дітей та за припинення громадянської війни в регіоні, дасть 

професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Видатна американська вчена у галузі інформатики, відома своїми роботами у галузі об’єктно-

орієнтованого програмування і графічних інтерфейсів та розробкою мови програмування  

Smalltalk Адель Голдберг розповість про міжнародне лідерство, свою наукову діяльність, 

побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні поради для працівників 

університетів і шкіл та відповіді на запитання. 

                                                   24 Березня,  Четвер 

• Найбагатша співачка і акторка в світі, семиразова лауреат Греммі та дворазова лауреат 

Золотого Глобусу Мадонна розкриє секрети лідерства, життєвого та кар’єрного успіху, 

зупиниться на важливості навчання та необхідності компетентностей для формування успішної 

особистості, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 

запитання. 

• Прітцкерівські лауреати в галузі архітектури Івонна Фарелл та Шеллі МакНамара розкажуть 

про свою творчість, лідерство,  досягнення і перемоги,  проведуть лекції з архітектури та 

технічних наук. 

    25 Березня, П’ятниця 

• Популярна американська акторка, модель, успішна бізнесвумен, керівник компанії та 

мільярдерка Джессіка Альба розповість про лідерство, навчання, управлінські компетентності, 

кар’єру та поділиться секретами успіху в бізнесі, дасть професійні поради для працівників 

університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Нобелівський лауреат премії миру, іранська адвокат, колишня суддя і правозахисниця Ширін 

Ебаді розповість про міжнародне лідерство, свій життєвий шлях на фоні історичних процесів, 

свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, свою боротьбу на захист прав жінок, 

дітей і біженців, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 

запитання. 

• Пулітцерівський лауреат Ейлін Салліван розповість про лідерство, власну творчість та 

важливість навчання. 

                                                               28 Березня, Понеділок 

• Лауреат премії Греммі, відома співачка та акторка, бізнесвумен та 

мільярдерка  Ріанна розповість про лідерство, навчання, мотивацію, компетентності та віру в 

себе для формування успішної особистості, дасть професійні поради для працівників 

університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Нобелівський лауреат з хімії Френсіс Арнольд розповість про лідерство, свій життєвий шлях, 
дослідження, цінності, погляди, компетентності та наукову творчість, висловить свої думки 
щодо сучасного розвитку освіти і науки, а також дасть поради щодо вивчення хімії в 
університетах та школах. 

• Лауреат премії Оскар Енн Хеттевей розповість про лідерство, важливість сімейних цінностей та 

виховання, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл. 

                                                                             29 Березня, Вівторок  

• Колишня канцлер ФРН Ангела Меркель розповість про міжнародне лідерство, свій життєвий 

шлях, цінності та управлінські  компетентності, які їй допомогли та визначили її життя, дасть 

професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Відома кіноакторка, лауреат премії Оскар та триразова лауреат премії Золотий Глобус Джулія 

Робертс розкриє секрети лідерства, життєвого та кар’єрного успіху, зупиниться на важливості 



навчання та необхідності компетентностей, дасть професійні поради для працівників 

університетів і шкіл та відповість на запитання. 

30 Березня, Середа 

• Відома кіноакторка, фотомодель, лауреат премій Оскар і Золотий Глобус Шарліз 

Терон розповість про лідерство, життєвий шлях, успіх, мотивацію, навчання, цінності та 

компетентності, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 

запитання. 

• Видатна тенісистка, колишня перша ракетка світу, 5-разова чемпіонка турнірів Великого 

шолому, Олімпійська чемпіонка Марія Шарапова розповість про міжнародне спортивне 

лідерство, секрети успіху, великий спорт, навчання,  компетентності та мотивацію до перемоги, 

дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Американська супермодель та телеведуча, янгол Victiria’s Secret Джіджі Хадід розповість про 

лідерство, навчання, компетентності, кар’єру та поділиться секретами успіху в світі краси і 

моди, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

 31 Березня,  Четвер 

• Відома американська співачка, лауреат 73 міжнародних музичних премій і нагород, Кеті 

Перрі розповість про лідерство, проблеми життєвого вибору та формування успішної 

особистості, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 

запитання. 

• Нобелівський лауреат премії миру, колишній Президент Ліберії Еллен Джонсон Сірлеф 

розповість про міжнародне лідерство, свій життєвий шлях на фоні історичних процесів, свої 

погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, свою боротьбу на захист прав жінок, 

демократії та миротворчі зусилля для безпечного і сталого розвитку людства. 

• Популярна австралійська кіноакторка Марго Роббі розповість про свою творчість, лідерство, 

компетентності, навчання та шлях до успіху, дасть професійні поради для працівників 

університетів і шкіл та відповість на запитання. 

                                                                   1 Квітня, П’ятниця 

• Популярна американська кіноакторка Скарлетт Йогансон розповість про лідерство, свою 

творчість, компетентності, навчання та шлях до успіху, дасть професійні поради для працівників 

університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Прітцкерівській лауреат в галузі архітектури  Жан Нувель розповість про лідерство, свою 

творчість, досягнення, навчання, мотивацію, компетентності, а також розкриє секрети 

будівництва Лувру Абу-Дабі в столиці ОАЕ, дасть поради для працівників університетів та шкіл. 

• Нобелівський лауреат з літератури Ельфріда Елінек  розповість про лідерство,  свій життєвий 

шлях, погляди та літературну творчість, висловить свої думки щодо розвитку світової 

літератури, а також дасть поради щодо вивчення філології в університетах та школах. 

• Популярна американська співачка та акторка, лауреат Греммі Аріана Гранде розповість про 

лідерство, навчання, мотивацію, компетентності та віру в себе для формування успішної 

особистості, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 

запитання. 

                                                                   4 Квітня, Понеділок 

• Видатна американська баскетболістка, дворазова Олімпійська чемпіонка Кендіс Паркер 

розповість про свою спортивну кар‘єру та проблеми спортивного лідерства, дасть професійні 

поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Професор Кішоре Махбубані, колишній Постійний представник Сінгапуру в ООН та Голова 

Ради Безпеки ООН, декан Школи державної політики ім. Лі Куан Ю при Національному 

університеті Сінгапуру розповість про міжнародне лідерство в світі та тріумфальний злет Китаю. 

• Нобелівський лауреат премії миру Джоді Вільямс розповість про своє бачення світових 

процесів, міжнародне лідерство, небезпеку військових конфліктів, свою боротьбу за заборону 

використання протипіхотних мін, а також про небезпеку сучасного використання провідними 



світовими державами штучного інтелекту у військових діях, дасть професійні поради для 

працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

  5 Квітня, Вівторок 

• Головна виконавча директорка YouTube, одна із засновниць Google, мультимільйонерка 

Сьюзан Войчицькі та її мати - відома американська журналістка, педагог і засновник програми 

медіамистецтва в середній школі Пало-Альто в Каліфорнії Естер Войчіцкі розкажуть про 

міжнародне лідерство, свою діяльність, побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, 

дадуть професійні поради для працівників університетів і шкіл і відповіді на запитання. 

• Відома американська акторка і модель Кейт Хадсон розповість про лідерство, свою акторську 

та модельну кар‘єру, навчання, мотивацію, компетентності, лідерські якості та віру в себе для 

формування успішної особистості, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл 

та відповість на запитання. 

• Відома американська дизайнер Келлі Вірстлер розповість про лідерство, свою діяльність, 

побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні поради для працівників 

університетів і шкіл і відповіді на запитання. 

   6 Квітня, Середа 

• Американська ІТ – підприємець, засновниця сайтів Flickr і Hunch, одна з директорів  Creative 

Commons Катерина Фейк розповість про міжнародне лідерство, свою діяльність, побудову 

успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні поради для працівників університетів 

і шкіл і відповіді на запитання. 

• Відома американська акторка, чотириразова лауреатка премії Золотий Глобус та дворазова 

лауреатка премії Еммі  Сара Джессіка Паркер розповість про лідерство, свою акторську кар‘єру, 

навчання, мотивацію, компетентності, лідерські якості та віру в себе для формування успішної 

особистості, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 

запитання. 

• Одна з найдорожчих нігерійських художниць  Нжідека Акунулі Кросбі розповість про 

міжнародне лідерство, свою творчість, побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, 

дасть необхідні поради для працівників університетів і шкіл і відповіді на запитання. 

 7 Квітня, Четвер 

• Німецька політична діячка, членкиня Партії Зелених та дипломат, Міністр закордонних справ 

ФРН Анналена Бербок розповість про міжнародне лідерство, побудову успішної кар‘єри і 

міжнародний розвиток, дасть поради щодо процесів управління, навчання і виховання в 

університетах, школах і ДНЗ, відповість на запитання. 

• Відома казахська програмістка, нейрофізіологиня і біологиня, засновниця порталу вільного 

доступу до наукових статей Sci-Hub Олександра Елбакян розповість про міжнародне лідерство, 

свою наукову діяльність, побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні 

поради для працівників університетів і шкіл і відповіді на запитання. 

• Відома американська акторка і продюсер, бізнесвумен, модель, активістка і режисерка  Єва 

Лонгорія розповість про міжнародне лідерство, свою кар‘єру, навчання, мотивацію, 

компетентності, лідерські якості та віру в себе для формування успішної особистості, дасть 

професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

8 Квітня, П’ятниця 

• Президент і головний виконавчий директор SpaceX Гвен Шотуелл розповість про нові космічні 

технології, освоєння космосу, польоти на Марс та міжнародне лідерство в цьому процесі, дасть 

професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Відома американська акторка і продюсер, лауреатка премій Золотий Глобус, Сатурн та Гільдії 

кіноакторів США  Дженніфер Гарнер розповість про лідерство, свою кар‘єру, навчання, 



мотивацію, компетентності, лідерські якості та віру в себе для формування успішної 

особистості, дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на 

запитання. 

• Відома бізнес-леді та мільярдерка, засновниця Spanx Сара Блеклі розповість про міжнародне 

лідерство, свою діяльність, побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні 

поради для працівників університетів і шкіл і відповіді на запитання. 

11 Квітня, Понеділок 

• Відома французька фінансистка, колишня директор-розпорядниця МВФ, президентка 

Європейського центрального банку Крістіна Лагард розповість про міжнародне лідерство, 

важливість освіти та управлінських компетентностей для формування успішної особистості, 

дасть професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Одна з найдорожчих американських художниць  Елізабет Пейтон розповість про лідерство, 

свою творчість, побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні поради для 

працівників університетів і шкіл і відповіді на запитання. 

• Відома кіноакторка, триразова лауреат премії Оскар та дев’ятиразова лауреат премії Золотий 

Глобус Меріл Стріп розкриє секрети лідерства, життєвого та кар’єрного успіху, зупиниться на 

важливості навчання та необхідності компетентностей, дасть необхідні поради для працівників 

університетів і шкіл і відповіді на запитання. 

   12 Квітня, Вівторок 

• Президент Сінгапуру Халіма Якоб розповість про міжнародне лідерство, свій життєвий шлях на 

фоні історичних процесів, свої погляди, цінності, досвід, ідеї, поразки та досягнення, свою 

боротьбу на захист прав людини, демократії та миротворчі зусилля для безпечного і сталого 

розвитку людства,  дасть поради щодо процесів управління, навчання і виховання в 

університетах, школах і ДНЗ, відповість на запитання. 

• Відома американська блогерка, фотомодель, акторка і дизайнер Кім Кардашьян розповість 

про лідерство, свій життєвий шлях та погляди, навчання і компетентності та досягнення у 

кар’єрі, дасть необхідні поради для працівників університетів і шкіл, відповість на запитання та 

поділиться секретами успіху. 

• Лауреат премії Греммі, відома виконавиця Тейлор Свіфт розповість про лідерство, навчання, 

мотивацію, компетентності та віру в себе для формування успішної особистості, дасть необхідні 

поради для працівників університетів і шкіл і відповіді на запитання.  

  13 Квітня, Середа 

• Американська політична діячка та дипломат, колишня Постійна представниця США в ООН, 
Державний секретар США Мадлен Олбрайт розповість про міжнародне лідерство, побудову 
успішної кар‘єри і міжнародний розвиток, дасть необхідні поради для працівників університетів 
і шкіл і відповіді на запитання.  

• Американський мультимільярдер Дан Пенья розповість  про лідерство, виховання, освіту, 
цінності, управлінські компетентності, мотивацію і успіх, дасть поради для працівників 
університетів та шкіл. 

• Одна з найдорожчих британських художниць  Дженні Савіль розповість про лідерство, свою 
творчість, побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні поради для 
працівників університетів і шкіл і відповіді на запитання. 

• Круглий стіл, присвячений проблемам лідерства. 

  14 Квітня, Четвер 

• Американська політична діячка та дипломат, одна з лідерів Республіканської партії, колишня 

Державний секретар США Кондоліза Райс розповість про міжнародне лідерство, побудову 

успішної кар‘єри і міжнародний розвиток, дасть необхідні поради для працівників університетів 

і шкіл і відповіді на запитання.  



• Видатна американська балерина Місті Коупленд розповість про лідерство, свою творчість, 

побудову успішної кар‘єри і професійний розвиток, дасть необхідні поради для працівників 

університетів і шкіл і відповіді на запитання. 

• Круглий стіл, присвячений проблемам лідерства. 

15 Квітня, П’ятниця 

• Колишня Перша леді США  Мішель Обама виступить по проблемам міжнародного лідерства, 

дасть поради у виборі життєвого шляху, управлінських і навчальних компетентностей, вмінню 

правильно ставити цілі та досягати їх, дасть необхідні поради для працівників університетів і 

шкіл і відповіді на запитання. 

• Видатна американська гімнастка 4 кратна Олімпійська чемпіонка та 19 кратна Чемпіонка Світу 

Сімона Байлз розповість про свою спортивну кар‘єру та проблеми спортивного лідерства, дасть 

професійні поради для працівників університетів і шкіл та відповість на запитання. 

• Керівник Ватикану та Римо-католицької церкви, Папа Римський Франциск розповість про 

міжнародне лідерство, свій життєвий шлях, погляди на розвиток Світу та Людини, сенс та 

розуміння Життя,  дасть поради для працівників університетів та шкіл, відповість на запитання 

викладачів, учнів і студентів. 

• Круглий стіл, присвячений проблемам  лідерства. 

18 Квітня,  Понеділок -   20 Квітня, Середа 

• Підготовка та відправка короткого есе на тему: “Як участь у Міжнародній Програмі вплинула 

на формування Вашої Особистості та бажання перетворення Оточуючого Світу?”          

 

                                               21  Квітня , Четвер – 23 Квітня, Субота 

 

• Вручення Міжнародного Сертифікату про успішне проходження Міжнародної Програми. 

 

                                      

 

 

Генеральний директор       Проф. Мухаммед ель-Барадей 

                                                                                                                

                                                                                           

  

 


