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В охопленій політичними 
і економічними баталіями 

Україні вкрай мало уваги 
приділяється молодим дівчатам, 

що стоять перед різними 
життєвими виборами. 

Суспільство має допомогти 
їм, дати пораду відносно 

майбутньої роботи, обрання 
життєвого шляху…
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КОНКУРС ЕСЕ 
НА ТЕМУ ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА

ДЕФІЛЕ ПО ЖИТТЮ 2010
ЖІНОЧИЙ КОМІТЕТ ПІТ.UA

Жіночий комітет ПІТ.Ua був заснований у 2009 році під впливом ідей та цілей проекту 
Decisions For Life.

Місія:
Об’єднання та організація осіб, зацікавлених у гендерній справедливості, для посилення 

ролі жінки в усіх сферах суспільства, забезпечення кожній жінці особистісного розвитку, за-
доволення особистих потреб шляхом вирішення колективних завдань.

Результати роботи у 2010 році
 Інтернет-портал Жіночого комітету ПІТ.Ua; 
 Фотоконкурс Міс ПІТ.Ua 2010;
 Відкритий лист прем’єр-міністру Азарову М.Я. «Про створення гідних умов праці для 

жінок ІТ-індустрії»;
 Конкурс есе на тему жіночого лідерства «ДеФіЛе по життю»;
 Програма «Рука допомоги»;
 Регулярні зустрічі англійського розмовного клубу “PIT Ladies’ Talks”;
 Серія фокус-груп та семінарів для жінок по всій Україні.

Плани на 2011 рік
 Фотоконкурс Міс ПІТ.Ua 2011
 Марш – акція протесту на 8 Березня «Феміністична офензива»
 Всеукраїнська Жіноча Асамблея «Представленість жінок у вищих ешелонах влади» 
 Публікація брошур на тему жіночого лідерства
 Доповідь та майстер-клас на тему жіночого лідерства на Міжнародній жіночій конфе-

ренції проекту DFL в м. Амстердам.
 Конкурс есе на тему жіночого лідерства «ДеФіЛе по життю»;

Закликаємо усіх, хто відчуває і усвідомлює власну відповідальність за суспіль-
ство і своє життя, та активно докладає зусиль, щоб змінити ситуацію на краще, а та-
кож всіх тих, кому не байдужі ідеї гендерної справедливості та жіночого лідерства, 
приєднуватися до дружньої команди Жіночого комітету ПІТ.Ua. 
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КОНКУРС ЕСЕ «ДЕФІЛЕ ПО ЖИТТЮ»

В рамках проекту “Жіноче лідерство” ПІТ.Ua про-
водить щорічний конкурс есе на тему лідерства серед 
жінок”Дефіле по життю”. 

В охопленій політичними і економічними баталіями 
Україні вкрай мало уваги приділяється молодим дівчатам, 
що стоять перед різними життєвими виборами. Суспіль-
ство повинне допомогти їм, дати пораду відносно майбут-
ньої роботи, обрання життєвого шляху.

За умовами конкурсу дівчатам пропонується написати 
есе на тему лідерства - як вони бачать своє майбутнє, як 
вони планують свою громадську активність, що б вони хо-
тіли зробити для свого населеного пункту і так далі.

 

Етапи конкурсу «DeFiLe по життю»: 
 07 жовтня - старт конкурсу (есе відправляти за адресою profcom@itprof.kiev.ua); 

 з 07 жовтня до 07 листопада - прийом есе; 

 з 07 листопада до 07 грудня – он-лайн голосування зареєстрованими на сайті 
ПІТ.Ua відвідувачами; 

 09 грудня - оголошення переможниць; 

 10 грудня - (до дня Прав людини) вручення призів.

Перемагає та робота, яка набере найбільшу суму балів при он-лайн голосуванні. 
Також ПІТ.Ua засновує заохочувальний приз на розсуд Ради профспілки. 

Пошук партнерів для видання брошур на тему жіночого лідерства 
Для привернення уваги ширшого сегменту суспільства до ідеї лідерства жінок в 

Україні, ПІТ.Ua по матеріалах Інтернет конкурсу випускає брошури, що містять робо-
ти учасниць (есе, фотографії і інтерв’ю учасниць, інтерв’ю представників міжнародних 
організацій і організаторів). 

Видавництво брошур з есе на тему лідерства дозволить залучити читачок у всеу-
країнський жіночий рух, проінформувати їх про можливості реалізації себе в громад-
ській діяльності, повірити у власні сили і встати на шлях лідерства.
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ГОНЧАР 
ЮЛІЯ 
ОЛЕГІВНА

Жертвуя во имя ребенка своей Личностью, 
мать жертвует своим ребенком.
Назип Хамитов

Будучи успішною студенткою, я й не ду-
мала, що однієї миті сходинки до майбутнього, 
якими так легко здійматися, можуть перетвори-
тися на незручну драбину, стару й непевну, як і 
вираз «жіноча доля».

Тільки-но знайшла чудову роботу, почала 
працювати над дисертацією, як життя піднесло 
неочікуваний сюрприз – вагітність. Що ж роби-
ти? Я обрала – не вибирати.

Виховуючи донечку Зореславу, захисти-
ла кандидатську дисертацію, написала книгу ві-
ршів для малят «Райдуга-стежинка», продовжи-
ла викладати, очолила жіночу організацію, за-
воювала нагороду молодіжний лідер Черкащи-
ни…

Це було шалено складно і, певно, б немож-
ливо без підтримки близьких, які вірили в мене 
і допомагали. Але чи не ключову роль все ж по-
винно відігравати суспільство і громада!

Тому я мрію, щоб у нашому місті з’явились:
центри праці та клуби підтримки для моло-

дих мам;
«єдине вікно» для оформлення допомоги;
дитячі кімнати, пристосовані для годуван-

ня і сповиття дітей;
якісні і доступні ясельні групи й садочки;
пандуси, та ще й такі, якими можна зійти, а 

не злетіти з візочком і зайти, наприклад, у кафе, 
де буде дитячий стільчик і розумі-
ючий персонал…

Я докладаю і докладати-
му максимум зусиль, щоб ці мрії 
стали реальністю! Адже переко-
нана: родина чи кар’єра – це ви-
бір, який не повинен бути виро-
ком для молодої жінки!

кількість жінок у Верховній Раді становить лише 
7,5%;

ЖОДНОЇ ЖІНКИ МІНІСТРА;

з 168 заступників міністра лише 12 жінок;

жодної жінки губернатора; 

у сільських, селищних та районних радах пред-
ставництво жінок наближається до 40%;

в обласних радах – менше 10%;

в органах виконавчої влади на національному та 
регіональному рівні представленість жінок за-
лишається низькою.

жінки очолюють 26% малих підприємств, 15% – се-
редніх, 12% – великих, бізнесом у промисловості 
керують лише 2% жінок.
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ВАТИНЯН 
ТАТЬЯНА
ВАРУЖАНОВНА

Лидера делает его команда

«Идти по жизни так, чтоб прохожие не 
только оглядывались, а разворачивались и на-
чинали идти вслед за тобой» - Это мой девиз, 
девиз моей жизни, по которой я иду и считаю 
основной своей целью на данном жизненном 
пути.

Мне 24 года, у меня 2 высших образования 
– политолог-международник и экономист. Я ли-
дер молодежного прогрессивного движение 
«МОДОС», а также арт-директор уникального в 
своем роде социального проекта «Продюсер-
ский центр «UKRSTARS», который дает каждому 
молодому таланту, не зависимо от финансово-
го состояния родителей, заниматься любимым 
творческим направлением бесплатно.

Я активный борец за права национальных 
меньшинств в Украине и других государ-
ствах (России и др.), в течении многих лет я 
разрабатываю собственную методологию раз-
решения религиозных и этно-национальных 
конфликтов, которую презентую на разных 
форумах и конференциях. По проблеме 
национальных меньшинств я принимаю учас-
тие в стажировке по правам меньшинств 
Aktywacja.pl – это образовательный проект, 
организованный фондом Фондом Humanity in 
Action Польша для будущих лидеров Белорус-
сии, Литвии, Украины и Польши.

Кроме прав национальных меньшинств 
наша организация «МОДОС» постоянно бо-
рется с проблемами обеспечения надлежаще-
го уровня медицинских услуг. На данный мо-
мент мы взялись за острый вопрос помощи 
больным нефрологического профиля. В Мари-
уполе не хватает оборудования и финансов для 
лечения этих людей и наша организация уже 
обращалась в Верховную Раду Украины, Се-
кретариат президента, к множеству депутатов 

и благотворительных фондов. Сейчас мы уже 
ознакомили Украину с этой проблемой и име-
ем обещания первоочередного рассмотрения 
данного вопроса при формировании бюдже-
тов медицинского обеспечения на 2011 год, но 
расслабляться рано. На этом мы не останавли-
ваемся и в скором времени, в течение следу-
ющей недели, последует следующий этап лоб-
бистской кампании при поддержке других 
общественных организаций нашего города.

Но социальные проекты и защита прав 
не единственные проекты, которыми я за-
нимаюсь. Я организатор мужских конкурсов 
красоты «Мистер студент», «Битва Полов» и 
ряда фестивалей, последней из которых был 
ныне уже ежегодный фестиваль «MODERN FUN 
FEST». Поддерживаю и многие другие проекты 
культурно-развлекательного характера. Мо-
лодежное общественное движение «МОДОС» 
нельзя назвать женской организацией, я про-
тив разговоров и споров про гендерное равен-
ство (это миф и провокация) , потому что все за-
местители и руководители проектов МОО «МО-
ДОС» это молодые, перспективные, энергичные 
парни , которые идут к своей цели. Мы идем к 
одной цели. К успеху. К изменению общество 
в лучшую сторону. Я лидер общественной ор-
ганизации, и 80% моей команды принадлежат 
мужской половине человечество и я рада, что 
у меня такая команда. Потому что, лидера дела-
ет его команда.
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СКИБА 
РИТА 
ЮРЬЕВНА

«У Вас будет госпожа, 
но никогда не будет господина!» 
Елизавета Тюдор 

В жизни каждого человека бывают случаи, 
когда нужно сделать определяющий выбор, но 
откуда у нас виденье того, к чему всё приведёт. 
Учёные утверждают, что ветки характера начи-
нают формироваться у плода в первые 15 недель 
после зачатия. Если эту закономерность перене-
сти на развитие человечества, то мы увидим, что 
в первобытном обществе доминировал культ ма-
тери, женщины, а по утверждению некоторых 
специалистов, преобладал матриархат.

Более позднее время характеризуется пре-
обладанием мужчин в общественной, семейной 
и религиозной жизни, но женщина остаётся сим-
волом продолжения рода, берегиней домаш-
него очага и верной спутницей мужа. На исто-
рической арене мы находим достойное уваже-
ние женским персоналиям, среди которых долж-
ное место занимает крещённая по православно-
му обряду княгиня Ольга, умелой хитростью су-
мевшая отомстить за убийство своего мужа кня-
зя Игоря, и нормировавшая жизнь Киевской 
Руси. Жанна Д’Арк на личном примере сумела по-
казать, насколько искусно женщина может вла-
деть оружием, хотя и поплатилась за это своей 
жизнью. Клеопатра, Елизавета І Тюдор, Екатери-
на Медичи, Екатерина ІІ, Мария Терезия, Марга-
рет Тетчер, Ангела Меркель и этот список можно 
долго продолжать, но суть от этого не изменит-
ся – прекрасные властительницы мира преуспе-
вают в тех делах, которые исконно принадлежа-
ли мужчинам.

В современном мире активные женщины 
склонны проявлять свою позицию не только 
вышивая крестиком, сидя у окна в томном ожи-
дании своих ненаглядных. Сегодня прекрасный 
пол борется за свои права. Добрые и нежные, 
сильные морально и волевые, страстно сле-
дующие за мечтой и безудержно покоряю-
щие эверестовские вершины собственных це-
лей и устремлений, гордо дефилируя подиумы 

всех сфер жизни. Я приверженка элитарной те-
ории демократии, согласно которой массами 
должны управлять отдельные личности и, как 
писал ещё Ф. Ницше, толпа безлика, поэтому 
миру, международному союзу, государству, ре-
гиону или маленькой деревушке нужен хоро-
ший руководитель, менеджер. И главенствую-
щую роль может занять женщина, ведь мы пре-
красно справляемся, в большинстве своём, с 
домашними хлопотами, воспитываем детей и 
остаёмся женственными при любых обстоя-
тельствах. Так почему же мы не можем так же 
легко решать более масштабные задачи?! Мо-
жем!!! И будем!

Украинское общество ещё не совсем осо-
знало возможность главенства женщины, на 
мой взгляд, главным образом из-за господство-
вавшего на наших землях тоталитаризма, кол-
лективного образа мысли на основе общепри-
нятой в СССР доктрины, но всё меняется. Боль-
шое количество женщин сегодня находятся в 
политических партиях, общественных органи-
зациях, а некоторые их возглавляют; это наша 
Руслана заняла первое место на Евровидении, 
Яна Клочкова – многократный золотой призёр 
Олимпиад и много других примеров.

Я считаю, что проводить реформы нуж-
но сверху. На мой взгляд, нужно поднимать 
экономику Украины открывая, утратившие 
былую мощь, заводы и фабрики. Не просто по-
днимать социальные выплаты, образовывая ги-
гантские дыры в бюджете или увеличивая вне-
шний государственный долг, а предоставить 
гражданам страны реальную работу, в результа-
те чего увеличится заработная плата, уменьшится 
количество безработных, с наших полок исчезнут 
второсортные товары иностранного производи-
теля, которые годятся только для единоразово-
го употребления или вообще вредят здоровью, 
и тем самым мы поддержим отечественного про-
изводителя, который ввиду активной качествен-
ной политики сумеет конкурировать на внешнем 
рынке (как цель, к которой не помешало бы стре-
миться!). Эффективная политика не возможна в 
условиях видимости демократии. Я против авто- 
или тоталитаризма, но я за здравый образ жизни 
страны. Таким образом, я выступаю не как ярая 
феминистка, а как рационально мыслящий чело-
век, которой считает, что роль женщины в обще-
стве недооценивается и не стоит отбрасывать их 
лидерские способности.
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КИСЕЛЬ 
АННА 
СЕРГЕЕВНА

“The only thing necessary for the triumph of 
evil is for good men to do nothing” 

Edmund Burke 

Каждый день для добрых людей, людей 
с сердцем, как испытание. Я студентка спе-
циальности «Международные отношения», 
учусь на отлично и с детства с лёгкостью до-
биваюсь намеченных целей. Козерожки по на-
туре карьеристы и лидеры. Но в моём пони-
мании лидерство напрямую связано с ответ-
ственностью. Чем старше я становлюсь, чем 
больше я узнаю о жизни, о мире — тем чаще 
задумываюсь о несправедливости современ-
ного мироустройства и погружаюсь в паути-
ну мыслей о проблемах людей, пусть даже мне 
и малознакомых или вовсе незнакомых, ищу 
причины и способы им помочь. И чем больше 
я узнаю — тем больше осознаю, что я так мало 
знаю. И тут возникает бесконечно длинный пе-
речень вопросов. Почему так получается? За-
чем эти испытания? Как поступить? Я чувствую 
свою ответственность перед окружающими, 
хотя, казалось бы, никому ничем не обязана. 
Но меня это терзает. Почему? Не знаю. Мы со-
циум. Мы связанный организм. Кто-то сильнее, 
кто-то слабее. Но мы граждане одной страны, 
мы Украинцы. Нужно гордиться этим и искоре-
нять проблемы в обществе.

Давайте поговорим о неравенстве. Август 
Бебель — автор знаменитой книги «Женщина 
и социализм» однажды сказал: «Не может быть 
оправдано никакое неравенство, кроме того, ко-
торое создано природой в виде различия между 
отдельными людьми». Мы живём в правовом госу-
дарстве, поэтому равные права являются неотде-
лимой частичкой каждого из нас. Но нельзя отри-
цать, что существует т.н. политика «двойных стан-
дартов», которая присуща не только нашей стра-
не, но и всему миру. Рвёт душу вседозволенность 
одних, и ущемление прав других. Бесконечные 
очереди у кабинетов госслужащих, в больницах; 

неуважительное отношение к рядовым гражда-
нам, пожилым людям; несостоятельность соц-
служб добросовестно выполнять свою работу, а 
может нехватка средств на социальное обеспе-
чение незащищённых слоёв общества. Дети, у 
которых безответственные родители-пьяницы, 
вынуждающие их работать для пропитания. И это 
ХХI век… К чему мы идём?.. 

Мне лишь 20 лет. Вся жизнь впереди. Я 
хочу приносить добро людям. Но я реально по-
нимаю, что, не имея ни средств, ни власти, я бес-
сильна. Но это пока. Как мы знаем, мысль пер-
воначальна, ей нужно время для того, чтобы 
материализоваться. Для успешного внедре-
ния какого-либо проекта нужны рычаги влас-
ти. На одном из форумов я прочитала интерес-
ное высказывание о современном положении 
дел в обществе: «От каждого по способностям, 
чиновникам по потребностям, остальным — 
как устроятся». И разве это нормально? Разве 
так должно быть? Оглянитесь, ведь так и есть. 
А должно быть: «От каждого по способностям, 
каждому по труду» (по его вкладу в общее дело 
— дело развития государства). Это лозунг со-
циализма, который, по-моему, вполне имеет 
право на развитие. Я бы его ещё дополнила до-
стойной социальной защитой населения.

Итак, мои планы на будущее:
Закончить обучение в университете, но 

постоянно совершенствоваться по жизни.
Сделать успешную карьеру и стать мамой 

4 деткам (троих родить, одного усыновить). 
Я считаю, каждому ребёнку нужны родители, 
которые бы его любили. Приют не самое луч-
шее место для ребёнка. Обеспеченные любя-
щие родители — счастливая семья, здоровая 
ячейка общества. Замужество для меня не са-
моцель, а скорее, формальность. Я уже пятый 
год встречаюсь с любимым парнем, но, не имея 
крепкого фундамента под ногами строить са-
мостоятельную семью, на мой взгляд, рановато.

Для того, чтобы помочь развиваться свое-
му району, я планирую внедриться в сельсовет, 
помимо основной работы (которую мне ещё 
тоже предстоит найти). Хотелось бы большей 
прозрачности в деятельности бюрократичес-
кого аппарата. Не словом — а делом. Отчёты 
регулярные о проделанной работе на местном 
уровне (без воды и фальши).
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И вообще, мы живём в прекрасное вре-
мя, в эпоху информационного общества. Все 
знания перед тобой: держи, жуй и перевари-
вай! Но, тем не менее, информатизация обще-
ства должна носить конструктивный характер, 
больше положительные моменты отображать, 
и не «кричать» на каждом шагу об ужасных 
событиях и действиях. Так как позитивный на-
строй даёт делу позитивный сдвиг. У нас в стра-
не очень много добрых и хороших, отзывчивых 

людей. Правда, на подъём, ввиду менталитета и 
воспитания тяжеловаты мы. Но не будем падать 
духом! Держим хвост трубой!

Я украинка, я женщина и я счастлива уже 
только поэтому. Моё DeFiLe по жизни — уве-
ренная походка с ровной спиной и немного 
покачивающимися бёдрами, взгляд на уровне 
глаз. Если упаду — то поднимаюсь. Эх, всё в по-
рядке, оклемаюсь! Я же женщина! Мои возмож-
ности безграничны!

Коли суспільство об-
говорює поняття жіночо-
го лідерства, це звучить як 
щось можливе, але важ-
ко досяжне. Як щось, за що 
треба боротися. Але чому? 
Адже національне і міжна-
родне законодавство де-
кларують рівні права для 
чоловіків і жінок? 

Головна перешкода, 
що заважає жінкам реалізу-
вати свої управлінські мож-
ливості сьогодні, - це міцні 
стереотипи, що склалися в 
суспільстві і свідомості са-
мих жінок. Це стереотипи 
про соціальну роль чолові-
ка приймати рішення і не-
сти відповідальність, і соці-
альну вторинну роль жінки 
- забезпечувати тил і рости-
ти дітей.

Але давайте замис-
лимося про те, як форму-
ються стереотипи. Вони 
не що інше, як колектив-
ний досвід людства. До-
свід успішного виживан-
ня упродовж минулих сто-

літь. Жінка не могла ходи-
ти на полювання - вагітна,  
годуюча, прив’язана до ді-
тей. Жінка не могла вигра-
вати битви - будучи ство-
реною фізично слабкіше 
за чоловіка. Це було при-
родно раніше і з цим важ-
ко сперечатися. Отже - бі-
ологічна здатність до ді-
тородіння і фізична слаб-
кість зумовили вторинні 
громадські ролі жінок в 
ТИХ умовах життя і систе-
мі людських цінностей. 

Але світ змінився кар-
динально.

Сьогодні материнство 
не означає жертву - існу-
ють усі можливості розум-
но звільнити час мами. Є 
дитячі сади, є кваліфіко-
ваний персонал. А фізич-
ні дані не визначають біль-
ше положення людини в 
ієрархії суспільства. Для 
досягнення успіху люди-
ні потрібні інтелект, освіта, 
досвід,і такі якості харак-
теру як працьовитість, ці-

леспрямованість і так далі. 
Усе це дано чоловікові і 
жінці в рівній мірі. 

Так чому, коли ми го-
воримо «лідер» - ми ма-
ємо на увазі чоловіка? 
Чому ми повинні поняттю 
«лідерство» протиставля-
ти поняття «Жіноче лідер-
ство?»

Тому що стереотипи 
живуть довше, ніж життє-
ві обставини, які дали їм 
життя. Тому що зруйну-
вати їх можуть тільки по-
всюдні реальні прикла-
ди успішних жінок, які мо-
жуть впливати і вплива-
ють на розвиток суспіль-
ства. 

Ми не повинні дово-
дити. Нам треба усього 
лише займатися власною 
реалізацією, любити свою 
справу і бажати кращого. 
І тоді наші дочки, почув-
ши архаїчне «діти, кухня, 
церква», відчують макси-
мум подив, а не болючий 
спазм утиску своєї статі.

ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ
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СТАЦЕНКО 
ОКСАНА 
ВІКТОРІВНА

Є речі, які я б хотіла змінити в світі. 
І якраз найбільше речей, які мене не вла-
штовують – стосуються життя жінки. 

Давайте спробуємо сформувати такий 
ідеальний образ жінки, який заохочується в 
нашому суспільстві. 

Отже: 
Дівчинка має бути чемною, охайною, 

старанною. Дівчина має бути енергійною, ці-
леспрямованою, успішною, стриманою. Жін-
ка повинна бути реалізованою, одруженою, 
бездоганною. Дружина повинна бути вірною, 
терплячою, мудрою, невтомною, завжди з 
гарним настроєм. Мама повинна бути хоро-
шою, а якщо розшифровувати детально, то 
виходить, що святою. І це дуже короткий ви-
клад. 

Як на мене – забагато повинності. Якщо 
багато обов’язків дають багато прав, то де в 
цьому образі права? Акцент я хочу зроби-
ти на відсутності головного права – бути со-
бою. Відхилення від чітко сформованого об-
разу викликають осуд, а це здатне сильно по-
гіршувати якість життя особистості. 

Я умисне ухиляюсь від порівняння з чо-
ловічим ідеальним образом, його правами 
і обов’язками, так само як абстрагуюсь від 
будь-якого зв’язку з фемінізмом. На мою дум-
ку, фемінізм по факту став таким рухом, який 
завів боротьбу за права жінок дещо не туди. 
Але це так, відступ від теми. 

Отже, ідеальний для суспільства образ я 
сформувала. А що відбувається не в ідеалі? А 
на практиці переважна більшість жінок будь-
якого віку – це в тій чи іншій мірі невдоволені, 
нещасливі, виснажені, закомплексовані ство-
ріння. 

В реалі це жінки, душевні сили яких ви-
черпані на святу справу імітації ознак успіш-

ності, якими їх хоче бачити суспільство. По-
простому – у прийнятті рішень велику роль 
грають такі фактори як: «а що люди скажуть» і 
йому подібні рамки. 

Ким є жінка в молодості? Це енергій-
не, життєрадісне створіння, сповнене мрій, 
впевненості, ближніх і дальніх цілей. Це про-
дукт старанного багаторічного шліфування 
суспільством. Батьки, садок, школа, вуз, і так 
далі - день за днем готують стандартизовано-
го члена людської спільноти, закладають це-
глинки поведінкових моделей, системи цін-
ностей і цілей у всіх проявах життя. 

Доця, ти маєш бути чемною, гарно вчи-
тись, отримати диплом, вийти заміж і створи-
ти щасливу сім’ю. І щоб все було не гірше, ніж 
у людей. Якось так, еге ж? 

І дівчинка старанно йде вказаним шля-
хом. І приходить в якийсь момент до усвідом-
лення: Моє життя не сповнене змістом, я пра-
цюю без натхнення і задоволення, я не вмію 
любити себе, я нічого не роблю для досягнен-
ня гармонії, я не вмію і не знаю як стати – осо-
бистістю? Правильною? Цільною? Щасливою! 

Я дуже хочу, щоб жінки вміли бути щас-
ливими. Щаслива жінка – це фактично не-
вичерпний ресурс творчих сил, і якби таких 
було багато, суспільство виграло б незапере-
чно. 

Але ж нас не вчать шукати шлях до сво-
го щастя. 

Як це змінити? 
Насамперед - змінити ставлення і наміри 

молодих батьків щодо виховання своїх дітей. 
Часто ми по інерції ведемо себе з дітьми згід-
но моделі поведінки наших батьків з нами, а 
отже, передаємо наступному поколінню еста-
фету підлаштовування під зовнішні вимоги і 
тамування проявів власної індивідуальності. 

Було б чудово, якби педагогами става-
ли люди за призванням, їхня робота оплачу-
валась високо і користувалась би повагою в 
суспільстві. 

Було б чудово, якби ми позбавились 
звички осуджувати і клеїти ярлики. 

Що я можу зробити, щоб реалізувати змі-
ни? 
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Я можу писати і говорити. Я можу друку-
вати статті, вести щоденник. 

Але найбільше, що я можу робити і ро-
блю – це змінювати себе, працювати над со-

бою постійно. Тому що приклад дієвіший за 
будь-яку кількість палких слів. 

Дякую організаторам конкурсу за нагоду 
чітко сформувати свою позицію в даному питанні.

НАЙВПЛИВОВІШІ ЖІНКИ УКРАЇНИ*

1 Тимошенко Юлія Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр

2 Герман Ганна Заступник голови АП України

3 Акімова Ірина Перший заступник голови АП України, представник 
президента в КМ

4 Пінчук Олена Голова Фонду «АнтиСНІД»

5 Лукаш Олена Перший заступник голови АП України, представник 
президента в КС

6 Карпачова Ніна Уповноважений Верховної Ради по правах людини

7 Бахтєєва Тетяна Народний депутат, фракція ПР

8 Богатирьова 
Раїса Секретар РНБО

9 Новікова Юлія Народний депутат, фракція ПР

10 Притула Альона Головний редактор інтернет-газети «Українська 
правда»

* - За версією FOCUS у 2010 році
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ГРАБОВСКАЯ 
ИРИНА
ВИКТОРОВНА

В последнее время тема лидерства ста-
ла очень актуальной в нашей стране – про-
шли времена коллективного мышления, теперь 
каждый мыслит категориями индивидуализма 
и хочет построить свою жизнь собственными 
руками. 

Растет спрос на школы лидерства, бизнес-
школы, всевозможные тренинги и курсы по 
развитию управленческих и организаторских 
качеств. Но на особое внимание заслуживает 
тема лидерства среди женщин. 

Через Интернет, телевидение, СМИ об-
щество навязывает нам стандарты поведе-
ния, которым мы должны следовать беспре-
кословно. Поскольку мир, в сущности, являет-
ся патриархальным, прекрасная половина че-
ловечества невольно оказывается на обочине 
жизни и вынуждена приспосабливаться к спо-
собу мышления и законам мужского мира. Це-
ной огромных усилий девушка сегодня доби-
вается тех вершин, которые вполне доступны 
среднему мужчине.

Почему так происходит? Ведь в мире 
столько красивых, а что самое главное – умных 
женщин, способных взять на себя бразды прав-
ления, взвалить на свои хрупкие плечи бре-
мя лидера, завоевать первенство в своей сфе-
ре деятельности. Что же заставляет нас продо-
лжать соответствовать стереотипам, даже если 
нас это не устраивает?

На самом деле, причина неуверен-
ного положения девушки в современном 
мире кроется в нашем собственном образе 
мышления. Если мы зацикливаемся на сво-
их неудачах, на невозможности пробиться, 
на том, что не оправдываем ожиданий об-
щества, то такой результат и получаем. Вмес-
то того, чтобы жаловаться на ущемление 
женских прав, пора просто взяться за дело. 
И неважно, в какой области вы хотите до-
биться успеха (будь то машиностроение или 
модельный бизнес, журналистика или мате-

ринство), главное – верить в свой успех не-
смотря ни на что и идти к нему каждый день!

Посмотрите, сколько возможностей 
открывается для молодой девушки, которая 
только начала свою осознанную взрослую 
жизнь (и говоря «взрослую жизнь», я в первую 
очередь имею в виду сформировавшийся об-
раз мышления). Главное – разобраться в себе и 
выбрать из этого изобилия профессий и заня-
тий именно то единственное, которое достав-
ляет наибольшее удовольствие, которое в бу-
дущем поможет девушке реализовать свой та-
лант и потенциал на все сто процентов. Выбрав 
именно то, что вам по душе, вы сможете вскоре 
добиться желаемых высот, ведь вдвойне прият-
но и легко заниматься делом, которое любишь.

Конечно, всегда будут попадаться труд-
ности на пути, всегда будут находиться же-
лающие вставить палки в колеса, но, с дру-
гой стороны, - это и есть наш бесценный 
жизненный опыт, который другим способом 
никак не заработать. Если вы себя уважаете, 
если готовы идти до конца (и не существен-
но, что думают другие), то должны бороться за 
свой выбор и доказывать поступками, что жен-
ское лидерство – не пустая болтовня.

Мое личное убеждение таково, что жен-
щина должна нести миру любовь и красоту. 
В нем есть еще так много пробелов, которые 
просто необходимо восполнять. Кто если не мы 
сделает этот мир лучше, добрее? Так давайте не 
будем попусту тратить свое время, давайте бу-
дем строить свою жизнь собственными руками 
(а не плыть по течению) - и делать это красиво!
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АДАМЕНКО 
СВІТЛАНА
ПЕТРІВНА

Про журавлів, борщ та.... прозріння.

Летять журавлі... І хочеться піднятися і теж 
полетіти. Вони якісь досконалі: розпушуєть-
ся пір’я, крила ловлять потоки повітря, м’язи 
напружуються. Чи що там відбувається? А нам 
здається, що все так легко. Журавлі кудись пря-
мують. Всі кажуть: в теплі краї. Значить, там до-
бре. Чи в них немає вибору? Чому всі слухають-
ся вожака? Чи; «всі летять і я полечу»? Чому во-
жак саме цей?

Нехай подробиці вивчає Дискавері. А той, 
хто спостерігав би за журавлиним клином, як я, 
з майже панорамного високого вікна будинку, з 
восьмого поверху, той навіть яскраво-червоних 
дахів будинків не помічав би, бо очі прикипіли 
б до іншого. Сонце так якось вдало падає, що я 
в своїх окулярах помічаю, як блищать журавли-
ні спинки. І бачу вожака. Це той, хто попереду 
всіх. Саме йому журавлі завдячують успішним 
польотом, і досягненням своєї мети.

Вожака вибирають, йому довіряють, на 
нього покладають сподіванки. І хто знає, хто 
ним стане: чи найвміліший молодий літун, чи 
поважний перевірений старий. Це і буде їхній 
пташиний лідер, чиє «курли» будуть слухати всі 
члени клину.

Чому я й досі не згадала про жіночий рід? 
Де роль жінки у цій історії? Мабуть, журавлі до-
віряють своїм подругам інші речі. Не менш важ-
ливі, ніж втеча від зими і холоду-голоду.

Люди ж живуть за іншими правилами. Тим 
паче в сучасному світі, де жінки так само при-
родно ведуть суспільство до кращого життя, 
наставляють, радять, займають керівні посади і 
відповідають за добробут не тільки своєї роди-
ни, а й інших людей і їх сімей.

Наше покоління молодих тридцятирічних 
жінок виховувалось в епоху великих змін. При-
клади для наслідування були різні. Хтось їхав 
шукати щастя за моря. А більшість жінок става-

ли годувальницями і викручувались, як могли, 
щоб діти були ситі, вдягнені, освічені…

На нас пережите, з одного боку, навіює 
страх перед відповідальністю. Бо ж он як важ-
ко мамі було!!! Я краще влаштуюся десь тихень-
ко під сильне чоловіче крило.

А з іншого - дає сил і натхнення більше ні-
коли такого не повернути. Ми будемо працю-
вати над собою, долати свої дитячі комплек-
си. Принаймні я кажу за себе. Ось зараз дова-
рю борщ, дочекаюся своїх з роботи (дитсадка), 
нагодую. А потім складу план, як повернутися 
до суспільно активного життя, почати працюва-
ти і вчити підлітків не тільки іноземної мови (як 
колись в юності відмахувалась від виховання), 
а й стати розумним лідером для тих, кому спо-
добаються мої ідеї і я сама. Хто ж як не я відпо-
вість на безліч їхніх життєвих питань? Бо тепер 
все змінилося. Тепер в мене є дитина, до якої, 
хочу вірити, теж хтось проявить чуйність і ува-
гу. Час почати вибиратися з-під теплого чолові-
чого крила, час продовжувати своє власне жит-
тєве дефіле і казати своє власне «курли». Пер-
ший пункт плану я виконала – написала це есе.

Місце жінки на кухні.

РЕФОРМИ – НЕ ЖІНОЧА СПРАВА.

Те, що ходить по вулицях, і те, що во-
зять у машинах.

Жінка, яка займається політикою – не-
повноцінна, у неї не склалось особис-
те життя.

XXI століття.

Українські політики про українських 
жінок.
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ГОЛОД 
ОЛЕНА
МИКОЛАЇВНА

Коли життя – театр…

«Життя – театр, а всі ми в ньому – актори» 
- фраза занадто стара, але ніколи, навіть якщо 
пройдуть віки, упевнена, не втратить своєї по-
пулярності. І кожен з нас у цьому житті, звичай-
но ж, виконує свою життєву роль.

Хтось активно займається бізнесом, хтось 
шпортається у стосах паперів, шукаючи істини 
у дебетах чи кредитах, хтось сміливо заходить 
у клітку до тигра, аби отримати адреналін собі 
та показати своє вміння іншим, а хтось радіє 
тихо з того, що пограбував стару бабцю, а ніхто 
й не здогадався. Та що там… Хтось піднімаєть-
ся, хтось падає, але всі живуть, вважаючи, що це 
саме їхнє життя, їх біди, їх радощі – їхні ролі…

Часи змінюються, хто помирає, хто на-
роджується. Змінюється ставлення до культу-
ри, традицій… Але ролі виявляються незмін-
но схожими, незмінно потрібними і важливи-
ми або незмінно нікчемними, що лише заважа-
ють нормальному розвиткові суспільства. Та всі 
вони, виявляється, нам потрібні. Чому? Бо ми ж, 
таким чином, можемо порівнювати, прагнути 
до тої ролі, яка більше вабить, яку можливо зі-
грати максимально реалістично, не приклада-
ючи особливих зусиль, тобто, знайти ту нішу, де 
почуваєшся «в своїй тарілці».

Одного разу почула пісню відомої співач-
ки, яка співала про значення сцени у житті артис-
та, а приспів був приблизно такий: «Наша жизнь 
– большая сцена, сцена – маленькая жизнь…». І 
чомусь замислилась. Чомусь постало само со-
бою питання «Цікаво, де насправді простіше гра-
ти – на сцені чи в житті?». Прийшла до банального 
висновку – на сцені. Грати в життя завжди склад-
ніше і завжди небезпечніше, ніж вивчити роль 
сьогодні зарізяки, а завтра янгола на сцені і при 
цьому залишитися неушкодженим у реальнос-
ті. Чого не скажеш про особливості реалій, коли 
людина втрачає своє обличчя, обдурює, заздрить, 

стає наркоманом, п’яницею чи зрадником, радію-
чи вдалій грі, яка рано чи пізно має свої наслідки 
на цілі покоління.

Та найчастіше замислююсь над власним 
покликання, над власною роллю у своєму жит-
ті. Адже вибір чималий і позитивних, і негатив-
них персонажів. Але не дає спокою Симоненко-
ве питання:

Ти знаєш, що ти – людина,
Ти знаєш про це чи ні?
А після - твердження:
Усмішка твоя - єдина,
Мука твоя – єдина,
Очі твої – одні.
Ось і хочеться зрозуміти, яка я людина. Та точ-

но знаю – неповторна. Тому хочу прожити життя так, 
аби потім, на схилі років не сором було зізнатися 
собі та нащадкам в тому, що моя роль була потріб-
ною і достойно виконаною. Бо прагну у цьому сві-
ті залишатися людиною, закликати до того всіх, хто 
мене оточує, бути корисною суспільству, сильною, 
мріяти, любити і головне – досягати мети і ніколи не 
лишатися на самоті зі своїми ідеями задумами, бути 
красивою хай не зовні, але власними вчинками.

Тому хочу, щоб моє життєве дефіле не було 
непоміченим і самотнім, хоча й неповторним.

в уряді немає жодної жінки, у парламенті 7.5 
% жінок (за рівнем політичної участі жінок Украї-
на знаходиться на 105 місці з 134 країн світу);

з вуст український політиків найвищого рів-
ня все частіше лунають сексистські й некоректні ко-
ментарі щодо ролі жіноцтва у суспільному житті;

середня заробітна плата жінок на 30% 
нижча ніж у чоловіків;

жінки контролюють лише 5-10% економіч-
них ресурсів;

полишають оплачувану роботу, щоби догля-
дати за дитиною у 99% випадках жінки. Держава 
за цю суспільно корисну працю платить 130 грн;

жінка працює на 4-6 годин більше, ніж чо-
ловік, праця в домашньому господарстві не 
враховується як продуктивна, а тому не опла-
чується й не враховується в пенсійних схемах;

у Національній академії наук України налі-
чується 179 академіків. І лише троє з них – жін-
ки. При тому, що у вищих навчальних закладах 
серед студентів жінки становлять 54%.
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МЕЛЬНИЧЕНКО 
ИРИНА
ГЕННАДИЕВНА

Я вряд ли смогу научить Вас тому, как за-
работать свой первый миллион, полу-
чить «Оскар» или «Грэмми», создать аналог 
«Фэйсбука» или взломать «Майкрософт». Я 
просто расскажу Вам о том, как я дефилиро-
вала к своей цели.

Ганди говорил: «Все, что ты делаешь в жиз-
ни, может быть незначительным, но очень важ-
но, чтобы ты это сделал. Ведь, кроме тебя этого 
не сделает никто».

Любые наши действия, слова, мысли, по-
ступки меняют не только нашу жизнь, но и жиз-
ни многих-многих людей- людей о которых мы, 
возможно даже ничего не знаем. Ведь, даже са-
мая маленькая деталь может изменить в корне 
всю систему и положить начало чему-то ново-
му. Практически каждый день мы стоим перед 
выбором: что одеть, что приготовить на ужин, как 
себя вести в той или иной ситуации, о чем гово-
рить и какую прическу сделать. Что-то из этого 
для нас более важно, что-то менее. Но, кроме 
каких-то поточных решений, нам порой прихо-
диться задумываться о чем-то более глобальном 
и значимом для нас, о том, что оказывает боль-
шое влияние на нашу жизнь и нас самих.

Для меня довольно важным был выбор 
будущей профессии – он решал если не все, то 
очень многое в моей жизни и, дался мне, соо-
тветственно, достаточно нелегко. На момент 
поступления у меня уже были расставлены 
ориентиры в жизни, я знала, что я хочу полу-
чить в результате и кем быть, но я не знала, как 
это сделать. Разместив на карте контрольные 
пункты, я не могла определить самый верный 
к ним путь- тот, который в результате приведет 
меня к цели.

Признаюсь, следовать «голосу сердца» 
оказалось не так то и просто, потому как кроме 
него, голосов в моей голове было еще несколь-
ко - лидировал среди них «голос разума». Прав-
да, очень вовремя эту дискуссию поддержал 

голос одного моего хорошего друга, который 
сказал мне: «Ты должна заниматься тем, что де-
лает тебя счастливой. Забудь о деньгах или дру-
гих ловушках, которые принято считать успе-
хом. Если ты будешь счастлива, работая в дере-
венском магазине, работай. У тебя всего одна 
жизнь».

Знаете, а он ведь чертовски прав! Сегод-
ня жизнь слишком коротка для того, чтобы тра-
тить её на то, что вам не нравиться, чтобы запо-
лнять её тем, что вас совершенно не устраива-
ет. Нужно только поверить в то, что вы реаль-
но достойны лучшего. На самом деле поверить.

Я так и сделала. И вот, я здесь. И, кажется, 
я не ошиблась. Издательско-Полиграфический 
Институт НТУУ «КПИ» именно то место, в ко-
тором я должна сейчас быть. Это именно то 
из немногих мест, которое делает меня счаст-
ливой постоянно: и тогда, когда приходиться 
просыпаться в семь утра на первую пару и тог-
да, когда нужно ехать в другой конец города 
каким-то эксклюзивным переизданием одно-
томника Лины Костенко, и тогда, когда я в оче-
редной раз засыпаю с мыслями об открытии 
собственного издательства.

Я сделала свой выбор. И, знаете, думаю, у 
меня все получится.

13 січня 2011 року Франція прийняла 
закон, згідно з яким до 2017 року 40% місць 
у радах директорів публічних компаній, а також 
компаній з оборотом понад 50 млн. євро на рік 
повинні займати жінки. За невиконання цієї 
квоти загрожують серйозні санкції: призначен-
ня директорів-чоловіків у такому випадку буде 
вважатися нелегітимним, більше того, без необ-
хідних 40% жінок компаніям буде заборонено 
оплачувати роботу всієї ради.

У 2007 році схожий закон був прийнятий 
в Іспанії, там квоту у 40% компанії повинні 
“покрити” у 2015 році. Іспанський закон но-
сить більш м’який і рекомендаційний харак-
тер, ніяких санкцій проти компаній поки не 
заплановано.

Першою ж країною в світі квоти для 
жінок у бізнесі запровадила Норвегія – ві-
сім років тому. Компаніям було запропо-
новано підвищити число місць в радах ди-
ректорів майже в шість разів – до 40% до 
2008 року.
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ПАВЛЕНКО 
ЗОЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА

Про все і ні про що, але про дуже важливе

Скільки слів сказано на тему унікальнос-
ті внутрішнього світу кожної окремої особис-
тості... Часто помічаю, що в масі людей така цін-
ність зводиться практично нанівець. Гадаю, 
проблемою нашої країни є прагнення кожного 
вирізнятися не у змісті, а у формі. Це ті, життєве 
кредо яких звучить: «Здаватися, а не бути». За-
вжди боялася стати такою. 

Здоров’я та функціональність кожної 
окремої клітини є запорукою благополуччя 
всього організму. Тут дві протилежності - егоїзм 
та альтруїзм - стають базою прогресу. Ця анало-
гія може бути застосована і у контексті окремої 
особистості та державного розвитку. 

Не хочу встановлювати правил кожному, 
але переконана, що життя людини має бути спря-
моване за певним вектором. Тобто ти повинен 
ставити перед собою конкретну ціль і йти до неї. 
Причому, щодня мусиш знаходити відповідь на 
питання: «Що я зробив сьогодні для досягнення 
своєї мети?» 

Досвід, хоча і не надто великий, мені під-
казує, що є лише два мотиви до діяльності: гро-
ші та переконання. Надто багато людей сьогод-
ні надає перевагу першому. Дарма… 

Хочеться вірити, що жадоба збагачен-
ня є переважним мотивом для людей лише до 
досягнення певного соціального положення. 
Можливо, це утопія. Але мільярдери світу рано 
чи пізно приходять до поняття доброчинності 
та меценатства. Гадаю, що після стану «ситості», 
приходить розуміння того, що ми живемо у вза-
ємозалежному світі, і тому не можемо уникну-
ти чужих проблем. Кожен окремо і всі разом пе-
ребуваємо під загрозою терору, зброї масово-
го знищення, поширення хвороб і потенційно 
згубних наслідків кліматичних змін... 

Думається, що не завжди страх лише не-
гативна емоція. Бо виникає вона, коли є необ-

хідність переступити через себе задля посту-
пу. Для мене страх — показник особистісного 
росту. Адже завжди трохи боязно, коли робиш 
щось вперше. Це ніби маленька перемога над 
собою.

Якщо ти щиро бажаєш добра прийдешнім 
поколінням, то, вдосконалюючи себе, пересту-
паючи егоїзм та боязнь нового, принесеш мак-
симальну користь державі та майбуттю. Щоб 
впевнено дивитися у завтрашній день, маєш 
відповідати за те, що робиш сьогодні. 

Дай, Боже, щоб усі думали так само.
Головними аргументами необхідності 

сприянню представленості жінок у вищих еше-
лонах влади є:

Жінки складають більшу половину на-
селення України й повинні мати відповідний 
вплив на прийняття політичних рішень. Це пи-
тання демократії. Досвід інших держав та попе-
редніх поколінь доводить, що політика в інтер-
есах жінок можлива лише за умов, коли жінки 
самі беруть участь у формуванні та здійсненні 
такої політики.

Якщо жінка буде брати участь у вироблен-
ні політичних рішень – суспільство ефективно 
використає надзвичайні інтелектуальні ре-
сурси й досвід жінок.

Інтереси чоловіків і жінок, у силу їх фізич-
них розбіжностей, не можуть співпадати, тому 
одні не можуть представляти інших. Пред-
ставленість жінок в українському істеблішменті 
позитивно вплине на психологічний, економіч-
ний і політичний стан всього українського сус-
пільства.

На сьогоднішній день все більше країн-
членів ЄС ввели гендерні квоти представни-
цтва жінок у владі та раді директорів компа-
ній. Як країна, що орієнтована на євроінтегра-
цію, Україна має врахувати тренди, що фор-
муються в ЄС і згідно з визначеною Стратегі-
єю iнтеграцiї України до Європейського Союзу 
адаптувати своє законодавство щодо гендер-
них питань.
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ПОЖИДАЄВА 
НАТАЛІЯ
ЛЕОНІДІВНА

Я хочу изменить мир…

Лидер… А зачем быть лидером? Мно-
гие задают себе этот вопрос. Большинство из 
нас думают, ну что значит один мой голос? Все 
мы смотрим телевизор, все мы видим громкие 
высказывания политиков, многообещающие 
фразы… И каждый из нас, сидя дома перед те-
левизором, критикует, возмущается, и не согла-
шается… На этом наше лидерство, в большин-
стве случаев, и заканчивается. 

Когда не работает лифт в доме, много ли 
людей нажмут кнопку вызова дежурной? Ду-
мая, все равно там никто не ответит или мне не 
высоко, 5 этаж, смогу и пройтись. А когда лам-
почка перегорела в подъезде, постоянно Вы 
меняете ее, почему Вы, почему не сосед, ведь 
ему тоже темно. Вот отсюда и начинается наше 
лидерство… Наше безразличие и неверие в то, 
что мы можем жить лучше, в то, что каждый го-
лос что-то может изменить, это и является при-
чиной наших бед. Мы виним государство, поли-
тиков, за некачественную жизнь, родителей за 
то, что воспитали так нас. Но только не себя… 

Мы живем по принципу «Моя хата з 
краю…» и все считают, что это уже неискоре-
нимо. Но ведь каждый из нас, кто это осозна-
ет, кто с этим не согласен, по сути, - в нем уже 
заложены основы лидерских качеств. 

«Я хочу изменить мир…» Я хочу изменить 
устрой в нашем государстве, чтобы мой ребе-
нок мог попасть в детский сад вовремя, не за-
платив при этом взятки за очередь. Но ведь 
это нереально – скажет любая мама…Это 
рыночная экономика. Спрос и предложение. И 
каким бы ты лидером не был… Пойдешь соби-
рать деньги. 

Лидерство каждого из нас, начинает-
ся внутри себя. С желания что-то изменить. 
Да, тяжело в нашем государстве, быть одному. 
Но, когда нас будет 500, 1000, 10 000, мы будем 
иметь слово, мы будем иметь действия. Каждый 
шаг вместе даст нам результат, чтобы изменить 
что-то, для нас, для наших детей, внуков. И те, 
кто написал эссе, сделали первый шаг. Поэтому, 
мое предложение будет обращено не к госу-
дарству, а к каждой из нас, Женщине, которая 
может сделать этот мир прекраснее, эту страну 
богаче, эту жизнь качественнее. 

Внутри себя, создавая наше лидерство, 
давайте начнем действовать, организовывая 
здесь и сейчас Женский клуб, по наболевшим 
нам вопросам. Давайте станем лидерами и рас-
скажем всем, что только от каждой из нас и всех 
нас вместе зависит возможность изменить этот 
мир.

Розподіл народних депутатів за статтю у складі всіх скликань Верховної Ради незалежної України

Скликання
Загальна к-кість депутатів

Жінок Чоловіків Співвідношення жінок 
і чоловіківОсіб % Осіб %

Перше скликання (1990 1994 рр.) 13 13.0 421 97.0 1:33
Друге скликання (1994 – 1998 рр.) 19 5.7 316 94.3 1:17
Третє скликання (1998 - 2002 рр.) 35 8.1 395 91.9 1:12
Четверте скликання (2002 – 2006 рр.) 23 5.1 427 94.9 1:19
П’яте скликання (2006 –2007рр.) 36 8.0 414 92.0 1:12
Шосте скликання (2007р.) 36 8.0 414 92.0 1:12
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ЖУРАВЕЛЬ 
ІННА 
МИХАЙЛІВНА

Змінюючи світ…

Сучасна жінка повинна мати все – духо-
вне багатство, фізичну та тілесну досконалість 
і випромінювати моральну чистоту. І лише 
така може досягти справжнього успіху в житті, 
саме така зробить правильний вибір, побудує 
кар’єру, матиме добру сім’ю, чоловіка, діток…

Усі мої подруги стверджують, що сьогод-
ні життєвий шлях молодої жінки – це, насампе-
ред, вибір. Або ти успішна і незалежна, або… 
Це правда, чи стереотип? Стереотип. І самі ж ді-
вчата його створюють, виправдовуючи таким 
чином свій власний вибір життя.

97% молодих жінок в наш час обирають 
спонтанність рушієм життєвого шляху. Дослід-
ники підтверджують, що лише решта – 3% ма-

ють конкретні цілі, які можливо осмислити та 
зрозуміти. Тобто, лише 3% дівчат знають, куди 
націлені їхні дії і як досягти своєї мети.

Я в тих 3%, і знаю, чого хочу. Саме з та-
ким переконанням я розпочала доросле життя. 
Встигла отримати вищу освіту, змінити роботу, 
стати головним редактором журналу; одружи-
тися, розлучитися, побудувати ще одні стосун-
ки; отримати нові знання, вести кілька проектів 
одночасно; поїздити рідною країною, зустріти-
ся з друзями, яких давно розкидало по всьому 
світі….І залишися собою. Залишилася жінкою. І 
моя впевненість, що шлях до успіху в житті по-
чинається з осмислення власної гідності, своєї 
унікальності лише зміцнилася.

Я така одна. Своїм життям я впливаю на 
оточуючих, на суспільство, роблю його іншим, 
кращим…Жінки справді можуть робити кращи-
ми і шляхетнішими тих, з ким спілкуються, жи-
вуть. Вони мають вплив на світ, який несвідо-
мо випромінюється. І кожен з нас може побуду-
вати своє життя так, щоб в майбутньому стати 
справжньою жінкою – сильною духом, ніжною, 
мудрою – і бути в повній гармонії з собою, змі-
нюючи світ.

1. Мішель Обама
Мішель Обама з 2008-го року є першою 

леді США й першою афро-американкою на цій 
“посаді”. Обама, чиї рейтинги є незмінно висо-
кими, слугує прикладом для нового покоління 
дівчат та жінок по всьому світі.

2. Ірен Розенфельд
Голова компанії Kraft Foods. Вона, маю-

чи дохід у 26,3 мільйони доларів, стала дру-
гою найбільш високооплачуваною жінкою сві-
ту (після Керол Бартц - президента Yahoo!).

3. Опра Вінфрі
Найуспішніша медіа-жінка. 25 сезонів 

її славнозвісної програми дали старт вели-
кій кількості кар’єрних злетів та бестселерів, 
а мільйони жінок одержали відчуття того, що 
хтось їх, врешті, розуміє.

4. Ангела Меркель
Федеральний канцлер Німеччини-Ангела 

Меркель. Заслуга Меркель у зниженні рівня 
безробіття, і розвитку німецької економіки до 
найбільшої в Європі. Крім того, вона збільши-
ла виплати молодим батькам і стала признача-
ти жінок на керівні пости.

5. Хіларі Клінтон
Колишня перша леді, а нині держсекре-

тар Сполучених штатів. Не можна недооцінити 
її роль у боротьбі проти скрутного становища 
світового жіноцтва, допомогу жертвам зґвалту-
вань у Конго та повені в Пакистані.

НАЙВПЛИВОВІШІ ЖІНКИ СВІТУ
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ЧИЖ 
АНАСТАСІЯ 
АНАТОЛІЇВНА

Перелистую останню сторінку і закриваю 
книгу… Задумлива і замріяна підходжу до ві-
кна, а за склом шумлять реалії 21 століття. Бага-
то кому з нас, дівчат, приходили у голову думки, 
що ми народилися не у той час і не у ту епоху. 
21 століття для нас – це суперечливе перехрес-
тя, де з швидкістю світла проходить осучаснен-
ня поняття шлюбу та стосунків чоловіків і жінок.

З дитинства я мріяла вийти заміж, мати 
гарного чоловіка, дітей, дім…

Сімейні цінності для мене являються най-
важливішими. Я мріяла про справжнє кохання, 
про вірність і вічність почуттів. Закінчила уні-
верситет, знайшла хорошу роботу, і от наре-
шті, здавалось, зустріла його, знайшла кохання 
усього життя. Не зважаючи на те, що ми жили в 
різних містах, то був найчудовіший період мого 
життя, прекрасні відносини, взаєморозуміння, 
турбота. Я просто розчинилась у цих стосунках, 
моє життя повністю залежало від другої поло-
винки, я втратила подруг, бо їм уже не було ці-
каво зі мною спілкуватись, нікуди не ходила, і 
жила лиш тими днями, коли ми бачились і хви-
линами, коли розмовляли по телефону. Я б без 
роздумів вийшла за нього заміж і була б най-
кращою господинею у світі. Поволі розчинив-
шись у стосунках, я втратила себе як особис-
тість.

І от все скінчилось… відстань не витрима-
ла випробувань долі. Здавалось, що я втратила 
сенс свого життя, прийшла глибока депресія, я 
схудла, змарніла, постійно плакала і жаліла про 
неповоротне минуле. Я втратила роботу, тому 
що просто не могла працювати з такими думка-
ми. Я не знала як жити далі в цьому світі.

І от нарешті через довгий час прийшло ро-
зуміння, осмислення… як жити?? Внутрішній го-
лос підказував: Підводься! Підійми голову! Йди 
далі! Все лише тільки починається! Все вийде! Все 
буде добре!

І я зрозуміла, що у нас завжди є вибір! Ко-
хайте, це прекрасно, але ніколи не розчиняй-
тесь повністю у стосунках! Ніколи не втрачайте 
своєї особистості. Не забувайте про себе! Так, є 
МИ, але це МИ складається з двох Я. І в кожно-

го Я є свої інтереси, уподобання, думки, робо-
та. Ніколи не втрачайте своїх інтересів, розви-
вайтесь, вчіться, зростайте. Ми ніколи не може-
мо бути впевненими у другій половинці, але ми 
маємо бути впевнені у собі. Ми маємо знати, що 
сьогодні навіть найщасливіші стосунки, найміц-
ніший шлюб може розпастись, і кожна з нас має 
бути до цього готова. Духовно і матеріально. Бо 
життя після цього не закінчується, воно лише 
починається. Тому ніколи не жертвуйте сво-
єю роботою, своїми друзями, інтересами, впо-
добаннями заради стосунків, віддавайтесь сто-
сункам, сім”ї, але водночас залишайте частину 
себе для самої себе. Від цього навпаки ви ста-
нете цікавішими для половинки, матимете ро-
дзинку, загадку в собі.

Не можна покладатись лише на стосунки у 
будь якому плані. Це вимога 21 століття! Сімей-
ні цінності залишаться вічними і не маємо пра-
во ними нехтувати, але вимоги і ситуація сього-
дення відкривають для нас інші шляхи. Змінити 
всіх людей або повернути назад час неможли-
во, для нас є можливим лише пристосовуватись 
і вдосконалюватись.

Думаю, що мій приклад не поодинокий, ба-
гато хто побачить тут віддзеркалення чогось сво-
го. Я переборола в собі ту страшну депресію, зі-
брала себе по шматочкам, я гордо підняла голо-
ву і пішла вперед. Я отримала нову роботу там, де 
давно мріяла працювати, повернула своїх друзів, 
знайшла нових, я спілкуюсь з людьми, відвідую 
різні заходи, планую отримувати другу вищу осві-
ту, щоб розвиватись у кар’єрному і особистісно-
му плані. І я знаю, що в мене все буде добре, буде 
нове кохання, чисте і міцне, але у нових стосунках 
я буду жінка – тендітна, ніжна, кохана, турботлива, 
відкрита, але водночас самостійна, сильна, ціле-
спрямована особистість, що прагне до самовдос-
коналення та розвитку.

Ми маємо йти з високо піднятою головою, де-
філювати по життю так, щоб від світла, що випромі-
нює наша особистість, всі зачаровано озирались і 
бачили гармонію тіла і душі! Я мрію створити жіно-
чий центр, де допомога і поради спеціалістів і пере-
січних жінок допоможуть дівчатам знайти своє міс-
це у житті, стати справжньою леді 21 століття. У ті 
скрутні моменти свого життя я дуже хотіла опини-
тись в такому місці.
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ШИМЧЕНКО 
АНАСТАСИЯ 
ВИТАЛЬЕВНА

Приветствую. Я родилась. Училась в об-
щеобразовательной школе, где мне хотели 
дать не только общее образование, но и сде-
лать из меня часть сообщества обычных. В дет-
стве меня хотели лишить пищи для ума, задавая 
много неинтересных и бесполезных заданий, 
показывая мексиканские сериалы и «Окна». Но 
я нашла свой способ заполнить смыслом этот 
мир – быть индивидуальностью и получать удо-
вольствие от сегодняшнего дня.

Каждый день я убегаю от серых будничных 
проблем, от серых мелочных людей, от их без-
дарнейших идей… Я яркая, меня не затмить 
бытом. Мне мало просто жить, ходить на рабо-
ту и после работы на йогу. Мне хочется творить 
свою жизнь, стать героем своего собственно-
го сюжета. И я буду невероятно счастлива, если 
именно таким героям будут подражать.

Многие хотят стать героями: добиться 
вершины карьерной лестницы, вести активную 
общественную деятельность, позволить себе 
лучшее авто и мобильный телефон, открыть 
благотворительный фонд, посадить дерево и 
спасти котёнка. Да, я тоже хочу хоть на миг стать 
героем. И пока я стремительно не взяла курс на 
помощь общественности, сегодня я выбираю лю-
бить своих друзей. Я могу сегодня помочь сво-
ей подруге – матери-одиночке, и своему другу с 
трёхлетней дочерью, которого оставила жена. Я 
могу быть полезна им сегодня. Вот почему я на-
столько люблю сегодняшний день.

Если говорить об общественных планах, – 
я бы создала социальный центр и дала бы воз-
можность каждому проявить свой интерес и 
свою индивидуальность: кому-то клуб «Что? 
Где? Когда?», а кому-то кружок бисероплетения, 
но с обязательным условием – получить удо-
вольствие от этого. Ещё я бы открыла Банк По-
мощи, в котором каждый вкладчик мог бы по-
мочь кому-то тем, что он умеет, и попросить по-
мощи у кого-то в том, чего он не умеет.

Моё будущее – красное, цвета очень ско-
рой помощи. Красное – красивое, красное – 
прекрасное. А сегодняшний день – зелёный, 
спокойный и цветущий.

Планировать – это прекрасно. Ведь ког-
да ты чего-либо хочешь – ты обязательно это 
получишь. Только это. И больше ничего. Всё 
остальное потеряешь. Всё, что можно было 
получить – ты не заметишь, проигнорируешь, 
перешагнёшь, а то и вовсе уничтожишь… 
Быть гибким – это способ добиться планов. 
Быть собой и любить жизнь – это и быть ли-
дером, героем своей собственноручно напи-
санной жизни.

Я безнадёжно и до беспамятства влюбле-
на в жизнь, и если у меня получилось вдохно-
вить того, кто читает эти строки – значит я се-
годня дефилирую по жизни со счастливым 
взглядом и чувством профпригодности самой 
сложной профессии в мире – быть человеком.

ВИНОГРАДОВА 
ЕЛЕНА 
ЮРЬЕВНА

Я – молодая, симпатичная девушка. Я стою 
в самом начале своего жизненного пути. Пере-
до мною открыты все дороги и мне видны все 
горизонты.

Наверное, кто-нибудь, читая эти строки, 
подумал бы про себя: «Счастливая. Конечно! 
Таким всегда везет». Хм… Позвольте-ка мне с 
вами не согласиться. Ведь смотря на молодую 
амбициозную девушку, которая старается соо-
тветствовать чеховскому «В человеке должно 
быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли», в девяноста процентах случаев ник-
то даже не рассматривает ее на первых порах 
как потенциально возможного делового парт-
нера. Таким образом, ей приходиться знать на 
порядок больше, работать на порядок усерд-
нее, относиться ко всему на порядок строже, 
чем какому-либо мужчине, претендующему на 
такую же роль в обществе.

С самого детства я хотела быть первой во 
всем: играть главные роли в спектаклях в дет-
ском саду, получить диплом лучшего читателя 
букваря в первом классе, участвовать во всех 
олимпиадах и конкурсах в школьные годы, 
быть лидером класса, активисткой школы, по-
том – закончить ее с золотой медалью, посту-
пить в лучший юридический вуз страны и так 
далее. Я получаю все, что хочу. Потому, что ра-
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ботаю круглосуточно – над собой, над сво-
ей карьерой, над своими навыками и умени-
ями. Старшее поколение всегда хвалит меня 
за успехи, ровесники – завидуют. Это такой 
социальный приз за мои старания. Его всегда 
приятно получать, тем более, когда знаешь за 
что. А ведь есть за что!

Когда-то для того чтобы быть лучшей мне до-
статочно было выучить больше других – и я вела 
за собой весь класс. Теперь, для того чтобы быть 
лидером, я действительно должна вкалывать 
больше чем кто-либо другой. Отличная учеба и 
красный диплом, студенческие научные конфе-
ренции и конкурсы для талантливой молодежи 
– этого недостаточно даже для самоуважения! Я 
понимаю, что активная жизненная позиция – это 
тот необходимый минимум, который должен 
иметь в своем распоряжении каждый успешный 
человек. Именно поэтому я являюсь активным 
членом студенческого крыла одной из всеукра-
инских общественных организаций юристов. 
Благодаря членству в ней я могу реализовывать 
свой лидерский потенциал в общественной жиз-
ни. Мы проводим обучающие семинары для сту-
денческой юридической молодежи, встречи с 
известными юристами, конкурсы, олимпиады, 
вместе отдыхаем.

Я активно участвую во всеукраинских и 
местных волонтерских проектах, ведь каждый, 
кто хочет чего-то достичь в жизни, должен де-
литься своим успехом и дарить частичку сво-
его сердца окружающим. Время и силы на это 
должны находиться всегда. И не смотря на ве-
личину гения Гуго Гроция, я никогда не согла-
шусь с тем, что человек человеку волк, ведь 
только помогая друг другу, мы можем совер-
шенствовать мир вокруг себя.

Как можно чаще я стараюсь посе-
щать интересные места, встречаться с 
интересными людьми. Иногда, как-будто зная 
это, жизнь ведет меня сама, указывая верный 
путь. Вот так, совсем недавно, гуляя вечером 
по Харькову и проходя мимо городской га-
лереи, я увидела в ее окне горящий свет и 
полный зал людей. Зайдя туда, я не могла по-
верить своему счастью – там проводил пре-
зентацию своей новой книги-альбома все-
мирно известный фотохудожник Борис Ми-
хайлов. В этот вечер я совсем по-другому 
открыла для себя творчество этого челове-

ка и смогла понять всю глубину его идей. Это 
стало огромным подарком для меня.

С каждым новым днем я расту и усовер-
шенствуюсь, стараюсь открывать что-то но-
вое для себя и помогаю в этом окружающим. 
Я хочу стать прекрасным юристом и активным 
общественным деятелем, помогать людям, по-
могать обществу в стремлениях быть лучше. Я 
знаю, что путь, который я выбираю нелегкий и 
полный препятствий, но я уверенна в своих си-
лах и уверенна в том, что мое defi le по жизни 
пройдет с большим успехом!

РУБАН 
ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Фея в мегаполисе

Ночь живет во мне. Сверкает отражением 
неона в моих глазах, укутывает плечи синевой 
звездного неба.

«Эй, подруга, ты где была? Я скучала» - по-
дмигивает мне луна, и я улыбаюсь ей в ответ, и 
тихо-тихо, что бы ты не услышал, выскальзываю 
в окно. Зачем тебя будить. Ведь у меня должны 
быть свои маленькие женские секреты.

Я вдыхаю холодный, дождливый воздух, 
растворяясь в нем бесшумной тенью. Ночь ко-
ротка, и я спешу. Так много надо успеть. «Хо-
чешь изменить мир? Ну так меняй его» - по-
вторяю я слова ставшие моей жизнью и иду на 
встречу темным улицам.

 Вот двое. Он и она. Светлые, юные и такие 
похожие. Почему же они сами не видят этого, то-
ропясь по улице поздними прохожими. И почему 
бы мне не помочь им это увидеть? Может кто-то 
скажет, что я принимаю за них решение? Пус-
кай. Но кто-то же должен. Я вздыхаю, про себя, и 
стройной ножкой в изящной туфельке ставлю де-
вушке подножку – «Извини, дорогая, это для тво-
его же блага».

- Ой, п-простите. – Бормочет она, едва не 
рухнув в его объятия.

- Да что вы. А я уже начал думать, что ничего хо-
рошего со мной сегодня уже не случится.- Улыбался 
он ей в ответ.- Девушка, а давайте познакомимся…
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 «Ай да я молодец» - хвалю себя, за 
правильный выбор, и иду дальше, проскальзываю 
мимо сонных многоэтажек. Заглядываю в окна, 
напоенные уютным домашним светом. Здесь 
засыпает над учебниками студент, здесь смотрят 
поздний сериал, а здесь всхлипывает в малень-
кой кроватке малыш, принимая сновидения за 
явь. Дети не должны плакать. Нигде и никогда. Я 
знаю это точно. Улыбаясь, провожу рукой по дет-
ской щеке. «Не плачь, это всего лишь сон», и иду 
дальше, оставив мальчишку улыбаться, лиловому 
котенку с розовым хвостом, непонятно как про-
лезшему в его сны.

А вот такси, неспешно плывущее 
пустынной дорогой, с сонным водителем за ру-
лем. «Эй, не спи! Тебя ждут дома» - зову я и мо-
крой веткой стучу в окно.

- Э нет. – Вздрагивает от неожиданности 
водитель. – Все. Домой. Спать.

 «Пока! Счастливо» - машу я рукой в след 
уезжающей машине. И вот так каждую ночь. 
Люди не говорят мне «спасибо», но мне этого 
и не нужно. Мне хватит того, что я знаю, что 
уставший таксист заснет не за рулем, а дома, 
в своей кровати, рядом с, дождавшейся его с 
работы, женой, что два одиноких человека, ста-
ли не одиноки этой ночью, и что маленькому 
мальчику, мирно посапывающему в своей кро-
ватке понравился подаренный мною лиловый 
котенок с розовым хвостом.

А когда на посеревшем небе покажет 
оранжевый бок солнце, и рассветные лучи сколь-
знут по сырым лужам, я тихонько проскользну 
обратно в наше окно, уставшая и довольная. И 
найду тебя таким же спящим, ничего не подозре-
вающим, со сброшенным на пол одеялом, как и 
ночи назад. И я улыбнусь твоим снам, увидев себя 
в них, и нырну в теплые сонные простыни. При-
жмусь к твоим рукам – «Я дома, милый».

 А через пол часа, ты проснешься, торо-
пливо выключишь будильник, и прошепчешь 
мне на ухо:

- Дорогая, пора вставать.
 И пойдешь на кухню включать тостерницу 

и ставить чайник. А я сладко потянусь, тихо ра-
дуясь. Ведь сильным и решительным феям так 
необходимо, что бы и рядом с ними был тот, для 
кого хотелось бы быть слабой. Тот, кто бы делал 
нас счастливыми.

ЗАХАРЧЕНКО 
ВАРВАРА 
НИКОЛАЕВНА

Я думаю, каждому человеку хочется про-
жить жизнь ярко, так, чтобы ни о чем не жалеть, 
да ещё при этом с лёгкостью. Но, к сожалению, 
никто не знает, как это сделать, да и, наверно, 
универсального пути нет.

Лично меня всегда учили быть актив-
ной, «не быть лопухом», бороться за свои пра-
ва, учиться, и тогда, мол, будешь счастливой. 
Причем, наверно, эти установки противоречат 
лёгкой жизни. Ведь, чтобы стать счастливым в 
выше изложенном варианте надо потрудить-
ся, а «брать от жизни всё» нам позволяет мас-
совая культура. Делать особо ничего не надо, 
только потребляй. Поэтому очень часто у меня 
возникало противоречие между установка-
ми на счастье, на активность и установкой на 
лёгкую жизнь. Я училась, посещала какие-то 
дополнительные курсы, время бежало неумо-
лимо, я ужасно уставала, а счастливой не ста-
новилась, лёгкой жизни не получалось. Даже 
наверно жизнь усложнялась, ведь и там надо 
что-то сделать, и там. И все от тебя чего ждут, 
чего-то хотят. И не понимаешь, зачем это всё? 
А потом с течением времени, стало совсем 
невыносимо делать то, что «приносит счастье». 
Я поняла, что мне не нужно знать и уметь всё. 
Главное знать, что ты действительно хочешь 
и стремиться к этому, а не к тому, что требуют 
от тебя другие, или навязывается через СМИ. 
Нужно идти к своей мечте, делать то, что помо-
жет тебе в её достижении, и только тогда жизнь 
покажется лёгкой, даже, если ты будешь спать 
3 часа в сутки. Ведь жизнь будет наполнена 
смыслом.

Побывав немного за границей, сейчас я 
точно знаю, что я хочу жить в Украине. Я чув-
ствую себя украинкой, мне понятна и как бы 
там ни было нравится наша культура. Я хочу 
сделать карьеру в Украине, и как человек, по-
лучающий социологическое образование, хочу 
быть полезной в становлении крепкого украин-
ского государства. Ведь социолог это не «чело-
век, который пристаёт на улице с глупыми во-
просами». А тот, кто может изучить обществен-
ное мнение, выявить проблемы в обществе, 
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спрогнозировать дальнейшее его развитие и 
при необходимости внести коррективы. При 
этом я ни в коем случае не хочу отказываться 
от своей собственной семьи. Никогда не ду-
мала, что дети могут быть помехой карьере, 
по-моему, это ещё один мотив для достижения 
успеха. А отказ от брака, от детей является отка-
зом от познания самого, от развития своих спо-
собностей. 

Да! Сейчас я точно знаю, что я хочу, и как 
этого достичь. И именно определённость в 
моих желаниях помогает каждый день вставать 
и проживать день на все 100%, ну или хотя бы 
на 70%.

КОСИНОВА 
ДАРЬЯ 
СТАНИСЛАВОВНА

Незабаром я отримаю паспорт. І це знаме-
нує не тільки повноліття, але й громадську зрі-
лість. Вік, коли переді мною відкриваються ве-
личезні можливості. Стає радісно від того, що 
час мого становлення збігся з бурхливим сус-
пільним розвитком.

Якось сталося так, що в Україні більше ак-
тивні чоловіки, їхні прізвища знають всі грома-
дяни. Я впевнена, що дівчата мого віку теж бага-
то чим можуть послужити державі.

Мені пощастило вчитись у школі, де най-
перше дбають про формування особистості, а 
не про суму знань з того чи іншого предме-
та, адже найважливіше – навчитись жити не 
для себе, а залишити по собі пам'ять людям. 
Я член шкільної організації «Істок», яка займа-
ється позашкільною діяльністю за багатьма 
напрямками: волонтерська діяльність, допо-
мога дітям – сиротам з Люботинського інтер-
нату, дітям дитячого будинку «Сім’я», ветера-
нам Великої Вітчизняної війни, благодійні ак-
ції. Мені подобається займатись всім, навіть 
не замислювалась, що роблю добрі справи, 
щоб у майбутньому мати користь. Мрію стати 
юристом. Цей вибір стимулює моє життя, хто 
не йде вперед, той йде назад:нерухомого по-
ложення немає.

Чим приваблює мене ця професія? Юрис-
ти, на мою думку, це ті люди, які мають відсто-
ювати в житті чесність, порядність, людяність. 

Юристи зобов`язані вживатися в атмосферу дії, 
співпереживати з кожним учасником драми, 
відчувати й розуміти мотиви злочинів, прони-
кати у внутрішній світ того, кого доводитися за-
хищати й звинуватити.

Ось сидить людина в судовій залі, обличчя 
прекрасно усміхнене, а за цією усмішкою кри-
ється зневіра,розчарування…Треба проникну-
ти у внутрішній світ, щоб захистити або звину-
ватити. Вирішується людська доля.

Мене дуже хвилює проблема «загублено-
го покоління» спантеличеного життєвими про-
тиріччями, економічною кризою, що викликає-
мо хвилю безробіття і розгул фінансових афер.

Які слова знайти? Як допомогти? 
Я ще хочу торкнутися не менш важливої 

обставини: людина повинна робити те, до чого 
має хист і здібності. Таку працю, я впевнена, 
слід виконувати залюбки і якнайкраще. Це при-
несе користь людині і суспільству. Адже праця 
завжди була й буде основою життя, і від того, як 
я працюватиму, залежатиме майбутнє не тільки 
сім`ї, окремої людини, а й держави.

Знаю, що свої таланти і нахили можна 
успішно виявити в багатьох професіях, а не 
тільки в одній, як часом помилково уявляють 
деякі батьки та діти.

Я захоплено можу висловити думку про те, 
що прагнення до оволодіння професією юрис-
та мої батьки надто високо цінують, розуміють, 
бо в мене є до цього велике бажання і насна-
га до здійснення заповітної мрії. Народна му-
дрість говорить: «Посієш вчинок – пожнеш 
звичку, посієш звичку – пожнеш характер, по-
сієш характер – пожнеш долю». Отож і від мене 
самої насамперед залежить моя доля, доля гро-
мадянина України.

Поміркуємо, що треба для того, щоб усім 
жилось краще? Уявимо форму людського сер-
ця: ліва сторона з відносним нарисом: «Що я 
відчуваю?», права – з написом «Добрі вчин-
ки». Справді, є над чим замислитись. Ввічливе, 
уважне і доброзичливе ставлення до інших лю-
дей виявляється й у вчинках, і в словах, а також 
у спілкуванні з ними.

Знаю, у кожного в житті бувають різні си-
туації, коли треба вирішувати як себе поводити: 
поступатись чимось, жертвувати всім чи вес-
ти спокійне життя; вести себе, як заманеться, 
чи все-таки підкорятись законам суспільства. Я 
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хочу пронести через все життя чисте джерело 
своєї душі!

Бути успішною зараз і в майбутньому. 
Адже база успіху – праця, праця над собою, 
усвідомлена й улюблена, яка приносить ра-
дість, моральне задоволення, громадське ви-
значення.

Подбайте про своє майбутнє! Вміло розпо-
ряджайтеся своїми матеріальними й духовни-
ми надбаннями.

КРИВОЙ 
НАТАЛЬЯ

Щодня, їдучи в громадському транспорті, 
йдучи по вулицях, я неодноразово чую нарікан-
ня людей на погане життя, на те, що нестерпно 
жити в Україні, що треба всім одразу втікати. 
Але відповідей на те, куди втікати і чи чекають 
на тебе десь ТАМ, вони не дають.

Мені, молодій дівчині, чути подібні ви-
словлювання прикро, бо хочеться не лише 
жити в Україні, просто числитися громадянкою 
цієї держави, але й зробити усе для того, щоб 
подібні висловлювання не мали сенсу. Ще зі 
школи я зрозуміла, що у нас багато «великих ро-
зумників», котрі дуже багато говорять, але мало 
роблять. І, як правило, вони замахуються ледь 
не на світові масштаби покрашення добробу-
ту людей. Уже тоді я усвідомила, що починати 
змінювати життя на краще потрібно спочатку 
на місцях. А для цього потрібно бути, по-перше, 
освіченою, по-друге – компетентною, по-третє 
– розвивати в собі лідерські якості.

Нестримне бажання знайти себе, досяг-
ти успіху, принести користь громаді, радіти за 
країну, в якій живеш – ті орієнтири, які дали 
стимул для особистісного розвитку. Отож, мій 
шлях як соціально активної особистості розпо-
чався ще зі школи. А тепер – це невід’ємна част-
ка мого життя. Зі вступом до університету ста-
ла волонтеркою Студентської соціальної служ-
би для молоді. За цей час я брала участь у ба-
гатьох конкурсах, навчальних програмах, со-
ціальних акціях. Корисним для громади і для 
мене став досвід реалізації власного проек-
ту «Соціалізація жіночої студентської молоді, в 
тому числі молодих мам», що мав на меті під-

вищення спроможності до працевлаштування 
студенток-випускниць. І маю сказати, що це не-
ймовірне відчуття, коли ти бачиш, що твоя ді-
яльність приносить позитивні результати. За-
вдяки волонтерській діяльності я виграла по-
їздку до Польщі, де знайшла коло однодумців. 
На сьогоднішній день, паралельно з навчан-
ням у магістратурі, працюю у Студентській соці-
альній службі для молоді та очолюю волонтер-
ський загін «Паритет» Центру ґендерної освіти 
Житомирського державного університету іме-
ні Івана Франка. Також є тренеркою Школи ґен-
дерної рівності. Усвідомлюю, що життя не є ста-
тичним, і тому маю потребу постійного вдоско-
налення, оволодіння новими знаннями та на-
вичками. Волонтерська діяльність посприяла 
розвитку моїх лідерських навичок, організатор-
ських та комунікаційних здібностей, тому най-
ближчим часом планую створити громадську 
організацію, яка б працювала над вирішенням 
соціальних проблем.

Переконана, що соціальна активність – за-
порука особистісного розвитку та розбудови 
громадянського суспільства!

САВЧЕНКО 
ВИКТОРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

От личного лидерства - к лидирующему об-
ществу

Исходя из толкования термина “лидер” за-
ключаю, что лидером является тот, кто впереди, 
то есть тот, у кого есть последователи. Причем, 
лидеру совершенно не обязательно сосредота-
чивать в своих руках административную власть. 
Лидер демонстрирует своим последователям об-
раз привлекательного будущего, мотивирует их 
на достижение лучших результатов.

Сильная мотивация, несгибаемое стрем-
ление добиваться своих целей и энергичность, 
трансформирующиеся в интенсивную дея-
тельность - качества выделяющее лидеров из 
среды простых смертных.

Успешные лидеры отличаются понимани-
ем самих себя, собственных желаний и устрем-
лений, а также способностью регулировать 
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свои эмоции и направлять жизненные силы в 
нужное русло.

Но все же “входной билет в клуб лидеров” 
- это его последователи. Отсюда, главная зада-
ча лидера - взрастить своих последователей, а 
значит тоже лидеров, по принципу “подобное 
порождает подобное”.

Я приверженка стратегии “хочешь кем-то 
стать, будь им!”. Я хочу быть лидером, и я на-
мерена приложить усилия для создания об-
щественной организации, объединяющей 
единомышленников, идущих под девизом “ли-
дерство через наставничество - путь к совер-
шенству себя и общества”.

Почему именно коучинг? А что больше 
всего интересует человека? Правильно, он сам 
и его проблемы. Значит, наилучший способ 
привлечь людей - это говорить с ними о них же 
самих, об их проблемах. Помогая людям разо-
браться в себе, в своих ценностях и целях, мы 
приблизим их к образу лидера, человека, спо-
собного создавать и транслировать образ при-
влекательного будущего, способного мотиви-
ровать и увлекать за собой своих последовате-
лей. “Круг замкнулся”.

Таким образом, мой путь от личного ли-
дерства - к лидирующему обществу.

ПОЛТОРАК 
КРІСТІНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

Якщо ти хочеш знати, де непомітними та 
духмяними квітками вимальована жіноча душа, 
якщо ти хочеш навчитися, стоячи з високо під-
нятою головою зі світового простору вбирати 
жіночу силу, якщо гідність твоєї майбутньої ро-
дини має для тебе важливий сенс, якщо життя – 
це дух і подих, промінь сонця, чарівність кохан-
ня, як простір світу, вага бажання, тоді ти Жінка, 
яка знає собі ціну, Жінка, яка знає чого хоче, на 
що спроможна.

Тож починай робити добрі речі: жіночу 
славу, дух жіночій, силу – формуй у життя всес-
вітню мрію, жіночим сприйняттям цього світу 
гартуй «повинна» в «мушу». Прокинься вранці 
одного дня і скажи собі: «Я не повинна йти жит-
тям, я срібним птахом летіти мушу!»

Ти – Жінка, і ти цим права. Саме відчуття 
того, що ти жінка повинно повертати з небут-
тя твою історичну пам’ять. В усі часи жінкою пи-
шалися, жінку кохали, жінку боготворили, жінку 
малювали, жінку запам’ятовували, жінкою ми-
лувалися. Жіноча сутність – це та наша історія, 
яка не записана в книгах та літописах, але яка 
передавалась з вуст дідів – онукам, батьків – ді-
тям. Це як поклик з далечини віків, який пробу-
джує в нас віковічні почуття, немов вони гене-
тично закодовані в нашій пам’яті.

Колоритний світогляд жінки поєднаний з 
природністю людських рухів праці та тайною 
величчю одчайдушного бою за права та свобо-
ди, палкого кохання, величчю стихій. Можливо, 
це перебільшення, але все ж таки в тім-то й за-
гадка Жінки, що у коротких проміжках поміж 
битвами та походами, поміж канчуком та бунчу-
ком, поміж палею і колискою вона встигла ство-
рити, мов іскру викресати, – гідність.

Що хочу я? Я хочу бути Жінкою. Хочу на-
вчитися, стоячи на рідній землі робити добрі 
речі для усього світу. Хочу залишатися Жінкою 
у світі, де усюди встановлені виключно чоловічі 
правила. Хочу бути Жінкою, яка може з гордіс-
тю сказати: «Я Жінка – і цим я права!» Це нелег-
ко. Та хто сказав, що це не під силу Жінці?

ЧАБАНОВА МАРИНА

Здравствуйте! Меня зовут Чабанова Мари-
на. Мне 31 год. Я – руководитель Благотвори-
тельной организации «Прекрасно быть женщи-
ной», действующей на территории Автономной 
Республики Крым. 

Деятельность нашей Организации на-
правлена на работу с молодыми девушками 
возрастом от 14-ти до 25-ти лет. 

Я считаю, что современные девушки нуж-
даются во внимании со стороны взрослых лю-
дей общества, в поддержке и помощи. Вслед-
ствие того, что молодежи не достает жизнен-
ного опыта для принятия адекватных реше-
ний и для ориентации среди огромного коли-
чества «проповедников» различного поведе-
ния, девушки не знают как правильно посту-
пать в различных жизненных ситуациях, совер-
шают ошибки, которые приводят их к разоча-
рованию и боли.
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Главной целью нашей организации явля-
ется утверждение духовности, нравственности, 
формирование общечеловеческих ценностей, 
пропаганда и формирование здорового образа 
жизни, оказание психологической поддержки 
девушкам, нуждающимся в помощи. Поэтому 
мы решили организовать работу клуба «Perla», 
в котором бы молодые девушки и женщины 
могли получить руку помощи в сложных 
жизненных ситуациях, услышать мудрый со-
вет, подружиться со своими ровесницами. Клуб 
«Perla» открылся в прошлом году. Члены клуба 
учатся тому, чтобы видеть свой внутренний по-
тенциал, свои дарования и таланты, получают 
знания о том, как ставить цели и добиваться их. 
Волонтерами нашей организации разработана 
Программа работы с девушками от 14-ти до 25-
ти «Я - ценность», и успешно проводится на за-
нятиях клуба.

Для предоставления более эффективных 
услуг и для успешной работы организации, мы 
планируем расширять свою деятельность ка-
чественно и количественно. Для привлечения 
новых волонтеров и рекламы клуба в нашем го-
роде мы планируем проводить зрелищные ак-
ции, касающиеся различных тем, волнующих 
девушек и женщин, проводить социальные 
опросы, расширить перечень учебных заведе-
ний, при которых открыт клуб «Perla».

ЛУКЪЯНЕНКО 
МИРОСЛАВА 
ВИКТОРОВНА

«У меня непритязательный вкус: мне впо-
лне достаточно самого лучшего.» 
Оскар Уайльд 

Позвольте сравнить дефиле все же с 
экспериментом в лабораторных условиях: 
то бишь все люди, которые пришли на ваш 
показ, занимают места у подиума согласно 
пригласительным – то есть они уже нашли свое 
место в жизни и просто пришли посмотреть, 
что же такого еще невиданного предложите 
вы, и какую нишу среди них займете. Но ведь 
так не бывает, чтобы «все и сразу» и само в руки 
шло, не правда ли? Другое дело – эксперимент 
в полевых условиях: невозможно предугадать 

полностью все факторы, которые повлияют на 
дальнейший ход событий вашей жизни. Это бо-
лее напоминает тротуар в час пик: великое мно-
жество прохожих (и не забывайте - все они пре-
следуют достижение своей цели) потоками рас-
ходится в разные стороны; кто-то спешит, кто-
то опаздывает, кто-то молча ждет свой шанс. 
И действительно можно тогда назвать чудом 
то, что в этом вечном движении незнакомые 
люди начинают помогать лично вам. Значит, 
где-то ваши невидимые тротуарные тропинки 
сошлись воедино. А слаженная команда – это 
уже, поверьте, дорогого стоит.

В данный момент я как раз собираю вот та-
кую команду единомышленников, преданных 
общему делу. И параллельно разрабатываю 
план детского центра, придуманный мною еще 
лет в 13. Идеи не рождаются бездумно, у них 
всегда есть предыстория. Мы ходили в детстве 
в школу, после нее в музыкальную школу или 
художественную, либо спортивную или же ка-
кую иную – сейчас их очень много и все раз-
вивают в нас все только самое лучшее. А вот 
если вы не заняты чем-то - тогда вроде и пого-
ворить нет о чем. Мне кажется, что многие это 
испытывают на себе.

Моя мечта - это создание не просто оче-
редного центра для детей и молодежи, где 
чему-то учат, но скорее места, где можно пого-
ворить и обсудить интересующее вас. Не обяза-
тельно затрагивать такие глобальные темы, как 
неотвратимый Армагеддон или недостаточное 
количество запасов пресной воды на Земле. Со-
гласитесь, что жить в постоянном страхе и ожи-
дании беды – это ненормально. Чтоб было по-
нятнее, о чем я собственно, наведу конкретный 
пример из жизни: мои ученики в школе, начи-
ная с четвертого класса (это 8-9лет) в один го-
лос твердят о том, почему важно учить англий-
ский: чтобы поступить в университет (!),чтобы 
получить престижную работу (!) и т.д. Вам лично 
не кажется, что это не совсем их мечты и опасе-
ния? А скорее даже совсем не их. При том всем 
оказывается, что они совершенно теряются, 
когда им предлагают САМИМ что-либо делать 
с нестандартными чистыми листами бумаги, 
акварельными красками, декоративным клеем, 
ну и в принципе делать ОТЛИЧНОЕ от строгой и 
принципиальной школьной программы. Я ни за 
что на свете не хотела бы, чтобы мой ребенок в 
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15 лет, увидев, как учитель делает с малышами 
карнавальные маски для выступления, спраши-
вал так удивленно: «А зачем это вам?». Вдумай-
тесь.

Да, мы учим наших детей делать 
ПРАВИЛЬНЫЙ выбор, но не оставляем им шан-
са на оригинальность. А ведь именно их яр-
кая индивидуальность, в свое время возможно 
не вписавшаяся в НАШИ стандартизованные 
рамки и понятия, позволит им выйти на тро-
туар походкой победителя и обратить на себя 
взоры прохожих, и последние, ставши более 
неравнодушными, уступят им дорогу, а может, 
и пойдут за ними. Но для этого надо показать 
будущим взрослым, что даже в классических 
канонах существуют такие понятия, как импро-
визация и альтернатива. Если Вы, прочитав эти 
строки, согласитесь со мной, значит, они были 
написаны не напрасно и моя идея имеет смысл 
и столь необходимую поддержку.

КОВАЛЬЧУК 
ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛІВНА

Майбутнє завжди передбачає не «впев-
неність», а лише «можливість», яка може бути, 
а може і не бути, і щоби вона була - головне 
впевнено йти уперед, граційно дефілювати між 
тими перепонами, які зустрічаються, а вони 
обов’язково будуть, адже «дефіле» і передбачає 
красивий невимушений рух, незважаючи на всі 
життєві перепитії.

Впевненість не повинна передбачати «са-
мовпевненість», завжди потрібно реально оці-
нювати ситуацію, і свої можливості, та при цьо-
му не втрачати надію і віру в краще, тому що в 
будь-якому випадку «далі - краще», а не «гір-
ше», негаразди, невлаштованості, розчаруван-
ня тільки відточують нашу професійність і май-
стерність в «дефілюванні» між «підводними ри-
фами» життя. Одні легко і впевнено крокують 
по життю з самого початку, інші йдуть і пада-
ють, набиваючи гулі, синці, та піднімаються зно-
ву, але з кожного падіння беруть певний досвід, 
щоб не впасти знову, та при цьому відточують 
свою майстерність у «дефілюванні». Адже пе-
ремагає не той, хто не падає, а хто зуміє під-
нятись. Тому першим складніше невимушено 

і красиво рухатись далі, адже спіткнувшись за 
будь-які «форс-мажорні» ситуації, шансів гра-
ційно піднятись у них менше, ніж в тих, у кого 
«злети» і «падіння» частенько чергуються. Май-
бутнє важко передбачити, але можна заздале-
гідь поставити для себе ту чи іншу мету і руха-
тись до неї, незважаючи на життєві труднощі, 
але при цьому не втрачати самих себе, не зра-
джувати власним переконанням та цінностям, 
дотримуватись принципів людяності та поряд-
ності, адже можна досягти своєї мети, при цьо-
му руйнуючи «плани на майбутнє» інших. В та-
кому випадку це вже буде не граційна хода, а 
руйнуюча гонитва, яка для справжньої впевне-
ної у своїй привабливості, неповторності жінки 
– не характерна.

Практично кожен прагне бути лідером, і 
практично кожен і є лідером, чи може ним ста-
ти в тій чи іншій ситуації. Потенціал лідерства 
дуже значний та в умовах відсутності соціаль-
ного оптимізму, громадянської пасивності, бай-
дужості, більшість наших громадян не дефілює 
по життю, а ледве пересуває ноги, в очікуван-
ні державних змін, але ж держава починаєть-
ся з нас, тому зміни потрібно починати з себе, з 
усвідомлення власної значущості, потрібності і 
неперевершеності. Саме усвідомлення власної 
цінності розправляє наші плечі, дозволяє три-
мати спину прямо, і коли ми дивимось собі під 
ноги, ми опускаємо не голову, а лише очі, тобто 
впевнено дефілюємо по життю.

Кожен лідер повинен бути суспільно ак-
тивним, тобто ті чи інші питання, які зачіпають 
інтереси не окремої людини, але і інших, вирі-
шувати спільно з тими, у кого теж виникли певні 
складні ситуації, і це вирішення принесе спіль-
ну користь, не варто бути байдужим до того, що 
відбувається навколо нас, адже разом ми пере-
можемо.

Для свого населеного пункту, я би хотіла 
побудувати лікувально-профілактичну устано-
ву для того, щоб можна було забезпечити здій-
снення заходів превентивної медицини, отри-
мання вчасної, а головне кваліфікованої ме-
дичної допомоги і звісно створити умови для 
працевлаштування місцевого населення, та це 
все не можливе без залучення коштів інвесто-
рів, без загальнодержавних перетворень, які 
в свою чергу неможливі без громадської ініці-
ативи. На мою думку для українців головне це 
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- «Бути Україцем» - бути патріотом своє країни 
– мати високий рівень національної самосвідо-
мості, мати почуття гордості, що ти є представ-
ником такої самобутньої та самодостатньої на-
ції, не просто одягнути «національний» одяг 
і хизуватись тим, що ти істинний українець, в 
серці у кожного з нас повинна бути Україна, і 
тоді ми при згадці про нашу державу гордо бу-
демо піднімати голову.

Фортуна – дуже примхлива і непередба-
чувана дама. Одним вона посміхається, і ле-
генько підштовхує до потрібних рішень, ін-
шим – навпаки, але ніхто не задумується, що го-
ловне - це нам потрібно посміхатись Фортуні, і 
якщо ця посмішка щира, від усього серця, вона 
її обов’язково помітить і посміхнеться нам у від-
повідь, а такий взаємообмін неминуче веде до 
мегапозитивного заряду і до граційного руху 
далі, уперед…

ПЕТРОВА 
ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Я студентка. Молодая, зелёная, симпатич-
ная, в чем-то безумная, в чем-то мудрая. Жен-
ственная и горячая. Идущая вперед, преодоле-
вая преграды, оступаясь, падая и снова, вста-
вая, идущая туда… В будущее!

Будущее каждой девушки, женщины не-
предсказуемо. Кто-то становится независимой 
кошкой, гуляющей на свободе, наслаждаясь 
миром, но окована одиночеством. А кто-то на-
оборот, домашней «пусичкой», которая следует 
указаниям «хозяина», окована семейными уза-
ми… Но есть малый процент свободных кошек, 
привязанных и к дому, и к работе, но наслаж-
даясь всем этим. Эти женщины познают настоя-
щий вкус жизни.

Итак, начнем сначала. Хорошо, ког-
да есть богатый муж, крутая тачка в гараже, 
бриллианты в шкатулке, ежедневные шопинги 
и т.д. И все благодаря кому? Или чему? Кошель-
ку мужа. А если перекрутить все (ну почти все!) 
наоборот. Ты сама себе хозяйка, или ладно… 
Как же ты без шикарного и правильного мужа? 
Вы играете равные роли в семейной жизни. Ты 
имеешь хороший заработок благодаря своему 
уму, трудолюбию и просто женственности. Ты 

имеешь свою точку зрения. Ты имеешь свое «Я».
Вот я и пришла к некому итогу. Я имею пра-

во голоса. Я строю лестницу жизненного счас-
тья сама. Сейчас я студентка. Имею незакончен-
ное высшее образование, уже получившая опыт 
работы, знающая цену деньгам. Будущее – оно 
ведь отображение уже нынешних поступков, 
поэтому я стараюсь поступать правильно, в чем-
то даже педантично. Я ставлю цели перед собой, 
иду к ним, набираюсь опыта. Ведь моя цель и меч-
та одновременно – высокооплачиваемая работа, 
свои детки и помощь деткам, которые лишились 
родителей или вообще, чего хуже, статуса ЧЕЛО-
ВЕКА. Ведь эти дети – будущее страны, а если я 
вложу свою лепту в их развитие, значит, моя леп-
та будет и в развитии страны.

Сейчас эмансипация женщин, по-моему, 
приблизилась к своему апогею. Не одна жен-
щина стоит у власти, не одна женщина явля-
ется главой семьи. Женщина приобретает ЛИ-
ДЕРСТВО. И как бы ни было обидно мужчине, 
он должен помогать и поддерживать женщи-
ну. Как сказал Генрих Ибсен, - «Женщина самое 
могущественное в мире существо, и от нее за-
висит направлять мужчину туда, куда его хочет 
повести».

Женщина – ЛИДЕР. В первую очередь пе-
ред самой собой. Только будучи таковой, жен-
щина сможет быть лидером в обществе. Я, бу-
дучи лидером, хочу, чтоб политические и 
экономические баталии стали не «террориз-
мом», а были спокойным явлением, которое 
несет в себе мир и благополучие для людей. 
Я хочу, чтоб меня принимали как человека с 
большой буквы, хочу делать большие поступки 
для людей. Конечно, для этого ещё много надо 
сдать экзаменов в жизни. Но я уверенна, что 
смогу их сдать. Мало того, на «отлично». И если 
каждая женщина будет следовать этому прин-
ципу, и преодолевать все испытания на «отлич-
но», то она достойно пройдет свой жизненный 
путь, и её DEFILE будет феерическим.
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ТИМОЩУК 
ЯРОСЛАВА

На хвилі позитиву

Яким я уявляю своє майбутнє? Світлим, ра-
дісним і безпроблемним, якщо бути глобаль-
ним оптимістом і вірити в казки. Якщо ж опусти-
тися в грішну і буденну реальність, то все одно 
вірю, що воно буде максимально щасливим і 
продуктивним. Плюс дещиця щоденних клопо-
тів, бо куди ж без них. 

Праця і ще багато разів праця. Система-
тична, наполеглива, цілеспрямована, якщо по-
трібно, то недоїсти, недоспати, віддати менше 
заради більшого. Будь-які жертви заради улю-
бленої справи. Робота – успішний журналіст, 
що стрімко, злет за злетом, або й деколи падін-
ня за падінням, будує собі кар’єру. Діяльність 
– глянцевий журнал принципово нового рів-
ня, новаторська інтелектуально-світська писа-
нина, тексти, написані гострим пером, непере-
січний авторський стиль, мікс глибоких розду-
мів, влучних дотепів, легкої іронії. Журнал, ідея 
якого належить моїй скромній персоні, не ма-
тиме банальних світських хронік, але водно-
час буде по-розумному сучасним. Книги, теа-
три, виставки, музеї, етикет – такий собі богем-
ний набір, що має позачасову актуальність, про 
що особливо цікаво читати, якщо це не написа-
но штампованими фразами.

Пункт номер два – соціальні проекти, по-
кликані фінансово підтримати талановиту мо-
лодь у творчих починаннях. Діти – це таки 
справді майбутнє країни, пора вже втілювати 
це демагогічне гасло в реальність. Творчі осо-
бистості не повинні залишатися без уваги тих, 
хто може їм цю увагу дати. Наприклад, розіграш 
стипендії на реалізацію проектів юних обда-
рувань у кількох номінаціях, як то, наприклад, 
«Журналістика», «Дизайн», «Фотографія» тощо.

Реклама – рушій сьогодення. Соціальна 
реклама – це не лише красива картинка, а й 
певний зміст і, даруйте за пафос, благородна 
мета. Розробка креативних рекламних роликів 
на соціальну тематику (рубрики на зразок «Ан-
тикуріння», «Антиалкоголь» і в тому ж напрям-
ку) – певний крок для культурного розвитку на-
шого суспільства.

І щаслива сім’я як джерело сил для реа-
лізації згаданих планів. Гарний зовнішній ви-
гляд, як і належить суспільно активній сучас-
ній молодій людині. Шалений ритм життя, при 
якому не вистачає часу на непотрібні емоції, як 
то сльози, депресії, лінь, безсоння, апатія тощо. 
Життя в режимі раціонально розпланованого 
часу. І позитив як згусток натхнення. У всьому, 
навіть у буденних деталях. І любов до всього, 
що робиш. Зроблено з любов’ю, made with love, 
хороший бренд, чи не так? 

ЁЛКИНА 
ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА

«Великие умы обсуждают идеи, средние - по-
ступки, а малые - людей» 
Индийская пословица

«Как ты видишь свое будущее?»
Мы можем задавать себе этот вопрос 

сколь угодное количество раз и всё время за-
канчивать фразой «если всё удачно сложит-
ся». А если задуматься, что означает эта фра-
за? Неужели, нас в детстве не учили тому, что 
мы сами кузнецы своего счастья, тогда отку-
да это «если»? Я не знаю, что будет в будущем, 
поэтому как я могу сказать, как оно выглядит? Я 
знаю только то, что, в любой сфере деятельнос-
ти буду пытаться работать эффективно.

На сегодняшний день, меня привлека-
ет государственная служба. Чтобы в нашей 
стране стало комфортно жить обычному че-
ловеку, нужно изменить психологию полити-
ков. Но так как это увы невозможно, остает-
ся единственный вариант – к власти должны 
прийти абсолютно новые кадры, которые бу-
дут действительно заинтересованы в благопо-
лучии граждан. Да, согласна, что звучит уто-
пически, но если задумать, неужели нет лю-
дей, которые не помешаны на деньгах, на сла-
ве, которые интересы других людей ставят 
выше своих? Это единицы, но они есть среди 
нас, нужно всего лишь оглянуться вокруг. Не-
мало людей считают, причём люди с хороши-
ми умственными способностями, что у нашей 
страны нет будущего и лучше устраивать свою 
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жизнь за границей. Во-первых, за границей нет 
так уже и радостно как вам кажется, «лучше там, 
где нас нет», во-вторых, а вам не кажется, что вы 
просто убегаете от трудностей? Ведь каждый 
человек своим трудом приносит пользу обще-
ству, и если все будут работать не с целью на-
живаться, отхватить себе побольше и получ-
ше мы станем немножечко лучше и жизнь наша 
станет лучше. Ведь, когда человеком движут 
благие помыслы, то ему и жизнь кажется более 
красочной, интересной, а значит и проблемы 
отходят на второй план.

Я написала это эссе для того, чтобы чело-
век прочитавший его немного отвлёкся от сво-
их проблем и попробовал стать немного счаст-
ливее.

ВОЙТЕНКО ЕВГЕНИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

«…Я - Женщина. Сильна я поневоле. 
Но знаешь, даже если жизнь - борьба, 
Я - Женщина, я слабая до боли. 
Я - Женщина, и, значит, я - Судьба…»

Говорить о гендерном неравенстве в 
Украине как минимум несправедливо. Истори-
чески на нашей земле женщина скорее «на ска-
ку коня остановит», чем станет рабыней то ли 
судьбы, то ли мужчины. Зачем решать пробле-
му, которой нет?

Давайте будем честными: у женщин даже 
больше возможностей, чем у мужчины. У нас 
есть последние – в виде потенциальных «креп-
ких плеч», готовых прийти нам на помощь, если 
она нам нужна. Причем, просто так, а не за 
деньги или иные награды взамен. Никакой па-
рень не может таким похвастаться.

У нас есть все – и даже немного больше – 
если мы хотим чего-то добиться. Я это ощути-
ла на себе: производя впечатление молодой 
леди в любой сфере деятельности только пото-
му что я по умолчанию неагрессивно выгляжу и 
в какой-то мере привлекательна.

Я безумно счастлива, что родилась женщи-
ной. И надеюсь, что со временем еще больше 
оценю эту награду, это бремя и этот талант – быть 
ею. Я не хочу изменить мир. Я меняю себя. Своим 

примером меняю людей вокруг себя. Буду менять 
в лучшую сторону своего любимого человека, как 
и он меня. И конечно же своих детей – наше буду-
щее. Все это – и есть наш мир, правда? Но мир я 
менять не хочу – неблагодарное это дело.

Но главное – это позволять себе быть 
слабыми. Оставаться всегда женственными, в ка-
ком деле бы не крутились, каких высот не хотели 
бы добиться. В этом наша естественная и мощней-
шая сила. И наше единственное занятие, которым 
мы все и обязательно должны заниматься!

БИЛЯК 
ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА

Женщины творят историю, 
хотя история запоминает лишь имена 
мужчин 
(Генрих Гейне)

Даже слово «Лидер» мужского рода!!!! Что 
за бестактность! Вам так не кажется?! Всегда и во 
все времена было принято разделять женский 
труд и мужской…. В настоящее время женщи-
на с высшим образованием – дело привычное, 
даже обыденное. А ведь было время, когда 
женщина в Украине о высшем образовании и 
думать не могла. Кроме того, отношение к «уче-
ной» женщине было крайне негативным. Не 
женское то дело «науки изучать». 

Сколько « Умов девичьих» ушло и не про-
явилось за летящими, искрящимися платья-
ми, баллами и разговорами о замужестве и 
детях, быте и устройстве семьи. Представля-
ешь, у большинства из них просто не возника-
ло мысли, что можно зарабатывать деньги са-
мой, жить с тем, с кем тебе хочется, выбирать 
свой путь в жизни самостоятельно. Может быть 
это отсутствие того склада ума или той ори-
ентации по жизни, которая бы поспособство-
вала проявлению себя, как говорится, в «муж-
ской деятельности» . Но не все потеряно, ведь 
были и « Смелые Мадемуазель», которые шли 
на пролом, лишь бы добиться своего « Я» . Эти 
первопроходцы многое прошли ради нашего 
будущего, ради того, чтобы Мы – женщины и 
девушки знали, что не хуже мужчин можем доби-
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ваться своих высот, что женщина- лидер – это не 
белая ворона и не какое-то несущественное яв-
ление, а это обычное положение и статус, добив-
шихся и пришедших к власти женщин.

Ты задумалась? Действительно, нас не сразу 
хотели видеть конкурентами мужчин , нас не хо-
тели видеть на руководящих постах, что и угне-
тало ……….что заставляло бороться, страйко-
вать, выматывали «хрупкие» женские нервы по 
полной! 

На сегодняшний момент, женщинам ста-
ло более комфортнее в бизнес-среде, нет тех 
двусмысленных взглядов, отговорок и замеча-
ний, не относящихся конкретно к деятельности. 
Равные права, как у мужчин, так и у женщин, но 
не все так гладко как хотелось бы…..

Давайте возьмем примером профессию 
юриста. Ты, молодая девушка, учишься на 3 курсе 
юрфака, хочешь устроиться на работу по специ-
альности, но тут возникают сложности!

Посмотри объявления, кто требуется?! Или де-
вушка с неполным, как указывается , юридическим 
образованием, а можно и со средним (что уж ме-
лочиться, можно вообще без образования =) ), не 
ниже 165см , приятной внешности , и где тут намек 
на знания, может тут другие познания , короче там 
научат…..Или девушка, но уже 25 лет, а то и 35 лет 
с опытом работы определенной специализации. 
А как же молодым устроиться, где практиковать-
ся, где опыта того ж набраться, если не берут? А вот 
парни, т.е. молодые люди с неполным юридическим 
образованием требуются! Чем мы хуже, молодые 
девушки, чем?! Не хотят видеть серьезных молодых 
леди, только извращенные взгляды. Хоть головой 
об стенку бейся!!!

Доказывать! Только своими знаниями 
нам приходится стелить траву на своем пути, 
прокладывать асфальт своих побед и неудач, что тут 
поделаешь . До сих пор многие сомневаются в Нас! 

И, попросту, когда мы чего-то добиваемся, 
например должности или звания, далеко уж те 
18 лет….А все почему? Поздно начинаем, поздно, 
дорогие девушки! 

Классно звучит « Я – бизнес - леди» , даже 
гордо и с почетом, у нас до сих пор удивляются 
люди, когда видят женщин за рулем, ну точно « 
обезьяны проезжают» ! Но каждая хочет оказать-
ся на этом месте, сидеть за рулем, быть деловой 
и независимой успешной леди. А вот что ты для 

этого сделала или делаешь?! Да, молчание сейчас 
на вес золота…..Но не в твоем случае, да и не в 
моем уж точно. 

Действие и только оно поможет тебе чего-то 
добиться. А там уже пошли те качества, которые 
присущи деятельным людям : организованность 
, пунктуальность, коммуникабельность, сооб-
разительность, ум (весомый аргумент), деловая 
жилка ( без нее никак и никуда, если говорить о 
бизнесе), большой кругозор, не ограничиваться 
лишь на одной сфере деятельности, расширять 
свои познания, лаконичность в разговоре, знать, 
чего ты хочешь и уметь пользоваться своими 
способностями. Да и приучи себя анализировать 
каждый свой следующий шаг, ведь, чем выше по 
ступени ты находишься, тем больше ответствен-
ности требуют твои действия и планы. 

Что касается меня, я хотела бы, чтобы боль-
шинство граждан Украины знали свои права и об-
язанности и умели ими пользоваться! Из-за такой 
«безграмотности» граждане Украины и страдают, 
а те , которые осведомлены, и кодексы, да хотя 
бы конституция Украины является их настольной 
книгой , живут в благополучных районах( где есть 
и вода, и свет и газ).

К сожалению, я не могу похвастаться тем 
населенным пунктом, в котором живу, так как со 
стороны глав органов местного самоуправления 
одни обещания и отговорки на лимит бюджета. 

Как говорится, рыба гниет с головы, нуж-
но начинать с малого, «с малых голов», а у нас 
привыкли винить во всем главных персона-
жей нашего государства. Необъяснимо, но факт. 
«Мы должны строить нашу жизнь, а не подстра-
иваться под жизнь других людей» - выведенная 
лично мною фраза, которой я придерживаюсь, 
подымаясь по ступеням вверх.

ДОНЦОВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

«Бороться и искать, найти и не сдавать-
ся!» 
Вениамин Каверин

Сегодня блуждая в просторах интернета, 
я наткнулась на объявление о конкурсе эссе 
для молодых девушек. Читая задание, я увиде-
ла слово лидер и подумала про то, что никогда 
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им не была, задумалась, а почему? Разве это так 
сложно быть сильной уверенной в себе иметь 
четкую веру в то, что каждый шаг каждое ре-
шение правильное и при этом вести всех за 
собой? Да, сложно.

Каждый день мы просыпаемся, лени-
во встаем с кровати и идем делать что-то по-
вседневное, но совершенно не думаем, что это 
очень важно. Важно то, что мы проснулись, важ-
но то, что Бог дал нам еще одну возможность 
исправить все, стать сильнее, возможность по-
дняться на этот такой красочный «подиум» жиз-
ни и идти с высоко поднятой головой вперед.

У каждого есть своя мечта. Может она 
глупая, может смешная, а может она вообще 
никогда не сможет воплотиться в реальность, 
но она все-таки есть. Интересно часто ли 
люди добивались того, что их мечта действи-
тельно в полном объеме осуществлялась? 
Или же это просто розовые пылинки, которые 
оседают у нас в голове и иногда думая о них 
мы переносимся в более прекрасный и луч-
ший мир для нас?!

Моя мечта – стать лидером, стать имен-
но тем человеком, который сможет все про-
йти и чтобы другие сказали да, я хочу быть 
как она. Принимать активное участие в жиз-
ни населения, помогать, создать центр по-
мощи, где люди могли бы чувствовать себя 
защищенными и получать поддержку.

Хочу увидеть себя в будущем уверен-
ной, храброй именно той, которой хочу быть 
сейчас, научиться рассматривать любую про-
блему как возможность и самое главное до-
жить до такого момента, когда захочется ска-
зать «остановись мгновение – ты прекрас-
но!». Конечно, сейчас не очень много возмож-
ности для реализации этого, но очень важно 
хвататься за любую ниточку, чтобы стремить-
ся к счастью. Важно хлопать себя по щекам, 
просыпаться и говорить «Эй я смогу, весь 
мир еще будет у моих ног!». Да, пусть жизнь 
нас часто пинает, пусть дефиле получается не 
всегда ровным, но никогда не нужно сдавать-
ся. Нужно помнить, что все, что мы делает все 
не зря и каждая минута, каждая секунда важ-
ная. Я желаю вам, чтобы все ваши мечты осу-
ществились, чтобы радуга над вашим подиу-
мом жизни всегда имела яркие цвета!

ГОЛУБ МАЯ

Лідерство – моя сила 
Моє DeFiLe по життю 

«Сильний не той, хто ніколи не падає, а той 
хто впавши піднімається і йде далі». 

Життя дає постійно нам нові прекрасні мож-
ливості. Ступаючи сходинками випробувань не 
завжди так, що йдеш по райдужній стежині, де 
все добре, всі постійно посміхаються, не обма-
нюють, радіють разом з тобою перемогам. Все за-
лежить від того, як людина дивиться на цю ситуа-
цію. Відомо, що оптиміст у проблемі бачить мож-
ливість, а песиміст – причину, щоб відмовитись 
від цієї можливості. Лише сильні особистості мо-
жуть вийти з складної ситуації, адже усвідомлю-
ють те, що це лише випробування. Всім доводить-
ся проходити часто не легкі випробування долі. В 
ці моменти згадується прислів’я: “Life is not a bed 
of roses» (життя не з пелюсток троянд – англ.). Тоді 
стає ясно, що шипи – це всього на всього малень-
кі колючки, що направляють шукати істину, йди 
далі, не зупинятись. Адже той хто шукає, неодмін-
но знайде!

Лідер – харизматична сильна особистість, 
з позитивним мисленням. Бути лідером означає 
для мене – поєднувати якості сильного характе-
ру, розуму з інтуїцією, приймати одразу важливі 
рішення не відтягуючи на інший день. Знаю, що 
успіх приходить не до тих хто на нього чекає, а 
діє щоб його досягти.

Я займаю активну громадянську позицію, 
на все маю свою точку зору, борюся в своєму 
місті за захист прав некурців. Одна з організато-
рів кампанії «Молодь за майбутнє без куріння!» 
у м. Луцьку. Впевнена, що без шкідливих звичок 
і проблемами з алкоголізмом населення жити-
ме краще. Вірю у власні сили, знаю що це мені 
допомагає досягати поставлені перед собою 
цілі. Намагаюсь завжди розумно розподіляти 
час. Цього навчилась з дитинства, оскільки з чо-
тирьох років займаюсь аеробікою. Спорт при-
вчає до дисципліни і сприяє розумінню того, 
що завдяки силі волі, постійній праці над собою 
можна досягти хороших результатів.

Моє дефіле DeFiLe по життю легке та впев-
нене, котре з часом стало більш досконаліше. Йду 
не боячись спіткнутись, адже знаю, що не впаду =)
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РАЧКОВСЬКА 
НАТАЛІЯ 
МИКОЛАЇВНА

ХХІ століття. Україна. 2 година ночі. Міль-
йони думок. Переді мною – «Я» та образ мого 
майбутнього, яке я сама створюю та наповнюю 
фарбами.

Сьогодні наше майбутнє залежить від ряду 
факторів: суспільство, соціальний стан, добро-
бут, освіта. Особливо важко нині жити пред-
ставникам жіночої статі. Доволі часто молодим 
дівчатам з вищою освітою доводиться випро-
бувати себе у ролі людини третього сорту в Єв-
ропі, США та Канаді. Для цього створено безліч 
програм для виїзду за кордон. Цікаво б знати, 
чи погодилась громадянка, наприклад тих са-
мих Штатів, працювати прибиральницею у за-
океанській країні і отримувати за це найнижчу 
заробітну плату? Гадаю, що ні.

Прикро, що вже 2010 рік, а ми лише стоїмо 
на старті будівництва сильної держави, чекаю-
чи на команду «ВПЕРЕД!».

Перш за все, сильна держава – це та, яка 
забезпечує гідне працевлаштування. На жаль, 
на даний момент можна нерідко почути вираз 
«Я прагну виїхати за кордон». А ще частіше ця 
фраза звучить з вуст молодих людей, студентів, 
магістрів.

Чому громадянин вирішує бути людиною 
третього сорту за кордоном, а не залишись в 
своїй країні, знайти гідну роботу, жити та пра-
цювати на користь нації? Вважаю, відповідь 
знає кожен з нас. Невелика кількість молодих 
людей, які щойно закінчили навчання у ВНЗ ма-
ють високооплачувані роботи. Процент зайня-
тості людей віком від 22-25 років дуже низький. 
Крім того, зростає безробіття серед молодих ді-
вчат, жінок до 30 років. І це не є перспективою 
успішного розвитку майбутнього суспільства та 
країни зокрема.

Прикро, але такі реалії. Лідерство жінки 
сьогодні – доволі актуальна тема. Хтозна. Мож-
ливо саме в тендітних руках лежить вся сила та 
майбутнє країни.

Я вбачаю, що нам потрібно:
• знищити той соціальний бар’єр, який іс-

нує нині між чоловічою та жіночою статтю. Цим 

ми і піднімемо роль жінки у суспільстві.
• встановити гендерну рівновагу та демо-

кратію в соціумі нашої країни.
• обмін досвідом з передовими міжнарод-

ними організаціями в сфері культури, освіти та 
науки.

• створення спілки «Молодих ініціатив», 
спрямованої на вирішення важливих проблем 
сьогодення.

• відновлення культу Родини, адже саме 
вона є тим осередком, який формує справжньо-
го громадянина.

• планувати та багатіти разом з державою: 
більше труда – міцніша держава.

Зазначу, що очільникам держави варто 
збагнути, що майбутнє будує молодь. Перспек-
тива гідної роботи, професіональний зріст, на-
дання грантів та стипендій студентам, аспіран-
там, фахівцям, науковцям сприятиме тому, що 
молоді люди врешті-решт знайдуть свій шлях : 
хлопці використовуватимуть свій потенціал не 
на гральних автоматах, а в офісах. Наші діти жи-
тимуть у щасливій країні, де не буде місця зло-
чинності, бідності, наркоманії. І ні мені, ні іншим 
дівчатам більше не доведеться бути наймичка-
ми за кордоном, бо я та всі ми - жінки – ЛІДЕРИ 
своєї країни – України.

СВЕТЛАНА

Все задумываются о будущем. Самый ин-
тересующий вопрос: что будет лет через 20-30? 

Штука в том, что Интернет еще 20 лет на-
зад был уделом избранных. Сейчас любая 
домохозяйка без знаний, с минимальными 
навыками работы с компьютером, может завес-
ти себе блог, или сайт, чуть поднабравшись зна-
ний открыть свой интернет магазин. Вкладывай 
деньги в раскрутку проекта, стриги купоны и не 
горюй. Профессия программиста переходит из 
разряда элитарных в разряд простого обслу-
живающего техперсонала. Автомобиль на СТО, 
ведь то же не научные сотрудники ремонтиру-
ют, хотя спроектировать его могут... Вот тут и на-
чнется переход от предпринимателя обычного, 
в предпринимателя виртуального, которому 
кроме ноутбука и подключенного Интернета 
для работы ничего не требуется. Нет геогра-
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фической привязки к ресурсам, потребителю и 
прочим внешним факторам. Так вот я о том, что 
переведя свой доход на заработок с Интернет 
проектов, появляется широкая мобильность и 
свобода в выборе места проживания.

Зачем мерзнуть в Украине, в каком-
нибудь городишке, если имея доход даже 
в 500 вечнозеленых денег, можно прекрас-
но обустроится в Таиланде. А ведь некоторые 
манимейкеры уже так и делают. Низкие цены 
на жилье и пищу, небольшие расходы на одеж-
ду, дешевая электроника, вечное лето. К такой 
жизни даже можно стремиться, чем не рай...

Люблю, когда работа помимо денег име-
ет смысл. Вряд ли буду «великим ученым». Тут 
и себя не прокормишь, и смысла мало. Что-
нибудь великое я вряд ли придумаю, а крутить-
ся как белка в колесе с бесконечными статейка-
ми и сборниками - нет, спасибо

Почему-то меня привлекает совсем не ин-
теллектуальное занятие: хочется какое-нибудь 
свое дело. «Бизнес» - если хотите, по-модному. 
Как придешь сегодня в эти бесконечные ка-
фешки - однодневки и бутики магазинчики с 
низким сервисом и хамоватым персоналом - 
стыдно становится.

Я бы сделала иначе. Люди должны любить 
заведение - тогда у него не будет проблем с 
клиентами.

Почему-то у меня всегда получается гораз-
до эффектнее, я бы даже сказала «эффективнее» - 
«плыть по течению», лишь немного правя веслами 
борта. Видимо, не суждено бегать белкой в колесе.

Загадочная аспирантура не прельщает, 
хотя как знать. Второе высшее - еще выбрать 
надо, и набраться смелости подписаться под 
еще n-годами убивания собственных нервных 
клеток.
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ПІТКЛЮЧАЙСЯ!
Жіночий комітет ПІТ.Ua – це комітет профспілки ПІТ.Ua, який має на меті об’єднати та організу-

вати людей, зацікавлених у гендерній справедливості, для посилення ролі жінки в усіх сферах сус-
пільства, забезпечення кожній жінці особистісного розвитку, задоволення особистих потреб шля-
хом вирішення колективних завдань.

Член ПІТ.Ua – громадянин України, який відчуває і усвідомлює власну відповідальність за сус-
пільство і своє життя, та активно докладає зусиль, щоб змінити ситуацію на краще.

Член ПІТ.Ua приймає цінності ПІТ.Ua, діє згідно зі Статутом ПІТ.Ua та своєчасно сплачує член-
ські внески.

ПІТ.Ua на всіх рівнях представляє колективні інтереси громадян України, сприяє захисту тру-
дових та соціально-економічних прав членів ПІТ.Ua, проводить організаційну та культурно-масову 
роботу.

Якщо Вам близькі наші ідеї та цінності – ПІТключайтеся до ПІТ.Ua. 
Ви можете ПІТтримати нас такими шляхами:

1. Станьте членом ПІТ.Ua
Щоб стати членом ПІТ.Ua необхідно подати заповнену належним чином заяву на вступ до ПІТ.

Ua. Заява може бути подана таким шляхами:
- через сайт http://pit.org.ua/
- електронною поштою profcom@pit.org.ua
- поштою на адресу 02068, м. Київ, вул..Урлівська, 36, к.116
- особисто члену правління ПІТ.Ua
2. Станьте активістом ПІТ.Ua
Активіст – активний та дієвий член ПІТ.Ua. Активіст зазвичай присутній на зборах і з’їздах, 

бере участь у виборах лідерів, поставляє кадри керівників.
3. Створіть свій осередок ПІТ.Ua
Ви можете створити осередок в своєму регіоні, компанії, просто серед однодумців, котрі по-

годжуються провадити свою профспілкову діяльність згідно Статуту ПІТ.Ua. 
4. Увійдіть зі своїм об’єднанням до складу ПІТ.Ua
Якщо Ви є об’єднанням однодумців, то Ваше об’єднання можете увійти до складу ПІТ.Ua, як ко-

мітет ПІТ.Ua. Обраний Вами голова комітету увійде до складу правління ПІТ.Ua.

Будемо раді надати Вам більш детальну інформацію за телефоном +38 095 626 00 26 або за 
електронною адресою profcom@pit.org.ua.
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НАШІ ПАРТНЕРИ 
UNI – Global Union
8-10, avenue Reverdil
1260 Nyon / Switzerland
Tel: +41 22 365 21 00
http://www.uniglobalunion.org/

The International Trade Union 
Confederation
Boulevard du Roi Albert II, 5, Bte 1 
1210 Brussels Belgium
Tel: +32 (0)2 224 0211 
E-mail: info@ituc-csi.org
http://www.ituc-csi.org/

WageIndicator Foundation
Plantage Muidergracht 12
1018 TV Amsterdam The Netherlands
Tel. +31 6 539 77 695 
http://www.wageindicator.org/
http://mojazarplata.com.ua/

Amsterdam Institute for Advanced 
labour Studies (AIAS)
Plantage Muidergracht 12
1018 TV Amsterdam The Netherlands 
Tel: +31 20 525 4199
E-mail: aias@uva.nl
http://www.uva-aias.net/

Фонд Фрідріха Еберта
01004 Україна, м. Київ,
вул. Пушкінська, буд. 34
Тел: +38 (044) 234 0038
E-mail: mail@fes.kiev.ua
http://www.fes.kiev.ua

Федерація Профспілок України
01012, м. Київ, пл. Незалежності, 2
Тел: +38 (044) 2780608
E-mail: fpsu@fpsu.org.ua
http://www.fpsu.org.ua
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІТ.UA
Союз заснований в Києві на Установчій Конференції 23 грудня 2006 року, і за-

реєстрований як “Профспілка працівників індустрії інформаційних технологій”. 
16 травня 2009 року на звітно-виборчій конференції до складу ПІТ.Ua був при-

йнятий Союз проектних менеджерів України (СПМУ), на якій і було затверджено 
нову назву організації - “Українська спілка професіоналів інформаційних, комуні-
каційних та бізнес технологій”.

Місія: Місія: 
Об’єднання і організація професіоналів, в основі праці яких лежать інформа-

ційні, комунікаційні та бізнес технології, щоб спільними зусиллями забезпечити 
кожному гідну зайнятість, професійний і особистий розвиток, високий рівень жит-
тя сьогодні і впевненість у майбутньому.

Концепція: Концепція: 
Колективний інструмент отримання більшого від професії. 
Сфера наших інтересів : якість життя. 
Фокус сфери впливу : соціально-трудові стосунки.

Стратегічні напрямки діяльності:Стратегічні напрямки діяльності:
Органайзинг;
Моніторинг, аналіз, та прогнозування розвитку ринку праці ІТ індустрії;
Розроблення та впровадження ефективних механізмів здолання проблем та 

задоволення потреб ІТ спільноти України;
Розробка, адаптація та впровадження інформаційно-комунікаційних техно-

логій (ІКТ) для ефективної взаємодії членів робочої групи громадських організа-
цій;

Розробка та проведення семінарів тематики громадської діяльності та ІКТ;
Жіноче лідерство та рівна представленість жінок та чоловіків в українському 

істеблішменті.


