
КОНТЕКСТ
Інтернет сьогодні – це потужний інструмент як для пошуку 
роботи, так і для створення та розвитку власної 
підприємницької діяльності. Однак, як свідчать результати 
досліджень Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх», в 
сучасному світі існують певні ґендерні диспропорції у 
використанні інформаційних та комунікаційних технологій. 
Особливо це стосується жінок середнього та старшого віку. 
Така ж тенденція характерна і для Вільнянська. В той час, як 

представники молодого покоління мають рівні можливості у 
використанні інформаційних та комунікаційних технологій, 
жінки середнього та старшого віку не мають достатнього рівня 
знань та практичних навичок у сфері ІКТ, що значно обмежує їх 
можливості у пошуку роботи, створення та просування 
власної справи, а відповідно – зменшує потенційний 
позитивний вплив жінок на економічний розвиток 
Вільнянська.

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива «Підвищення ефективності участі жінок Вільнянська 
в місцевому економічному розвитку» спрямована на 
активізацію участі жінок середнього та старшого віку 
м. Вільнянська Запорізької області у місцевому економічному 
розвитку шляхом підвищення їх рівня знань та практичних 
навичок в оволодінні та використанні сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій для покращення 
власної економічної самореалізації.
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Зросла громадянська активність жінок середнього та старшого віку 
м. Вільнянська, посилилася їх мотивація підвищувати рівень знань та 
практичних навичок для активної участі у місцевому економічному 
розвитку.

З числа учасниць проекту підготовлено групу тренерок, які в 
подальшому зможуть поширювати здобуті знання та навички серед 
інших представниць цільової аудиторії.

Розроблені та удосконалені в ході проекту навчально-методичні 
матеріали, програми та методики навчання дорослих забезпечать 
стійкість результатів та сталість діяльності, спрямованої на збільшення 
економічної активності жінок середнього та старшого віку шляхом 
підвищення їх професійних знань та лідерського потенціалу.

20 учасниць оволоділи інструментами використання 
інформаційно-комунікаційних технологій мережі Інтернет для 
професійної самореалізації.
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Організовано 
широку 
інформаційну 
кампанію, яка 
допомогла 
привернути 
увагу до 
ініціативи.

Проведено 
анкетування, 
сформовано 
групу 
учасниць 
навчальної 
програми; 
визначено 
базовий 
рівень їхніх 
знань, 
навичок та 
потреб.

Розроблено 
навчальні 
програми 
циклу занять з 
урахуванням 
індивідуальних 
особливостей 
учасниць 
навчальної 
групи.

Проведено 
цикл 
навчально-
практичних 
занять.

Надано 
консультативно-
технічну 
допомогу з 
використання 
на практиці 
знань та 
навичок (через 
електронну 
пошту, 
телефоном та 
особисто під 
час занять).

Проведено 
зустрічі з 
успішними 
підприємни-
цями, які 
ділилися 
досвідом 
використання 
сучасних 
комп’ютерних 
технологій у 
професійній 
діяльності.

Проведено 
навчально-
практичні 
заняття для 
тренерів з 
методики 
викладання 
комп’ютерної 
грамотності 
для дорослих.

Підготовлено 
матеріали та 
презентовано 
навчально-
методичний 
посібник з 
використання 
сучасних 
комп’ютерних 
технологій.

Проведено 
підсумковий 
круглий стіл. 

ІСТОРІЯ УСПІХУ

ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

В л
Як врахувати потреби та 
можливості учасниць ініціативи? 

Суттєві відмінності у рівні підготовки 
учасниць, стилях навчання, мотиваціі 
зумовили використання 
індивідуальних занять, консультацій, 
підготовки різноманітних 
практичних завдань – для 
врахуванням потреб кожної 
учасниці. Це сприяло особистісному 
комфорту жінок та підвищувало 
ефективність навчання. 

Як сформувати групу учасниць 
ініціативи?

У невеликому місті не так багато 
жінок, вмотивованих до засвоєння 
нових знань та навичок, які наразі не 
входили до їхнього повсякденного 
вжитку, та готових витратити на це 
достатньо часу та зусиль. 

Ретельно організована інформаційна 
кампанія – за підтримки та особистої 
участі Вільнянського міського голови: 
зустрічі з громадою міста, поширення 
історій успіху жінок у бізнесі, тісна 
співпраця з місцевим центром 
зайнятості сприяли формуванню 
групи учасниць проекту. 

ПОЗИТИВНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД 

Учасниці навчання виявили неабиякий інтерес 

до підприємницької діяльності Олени Ташевської 

(м. Мелітополь), яка ділилася з ними досвідом 

використання мережі Інтернет у своїй 

професійній діяльності, зокрема, у промоції та 

продажу виробів її підприємства, а також в 

особистісному зростанні. 

Це стало поштовхом для нової ініціативи – 

організації майстер-класу з виготовлення 

витворів народно-прикладного мистецтва, яке 

проведе пані Ташевська, що в перспективі може 

стати одним із нових напрямків самореалізації 

жінок. 

Цікавим став досвід створення та оновлення 

інформації в соціальних мережах, особливо 

популярним сервісом видався Facebook. 

Навчальна група в мережі 

https://www.facebook.com/groups/235770829923902 

дозволила обмінюватися думками, враженнями, 

досягненнями, а також отримувати корисну 

інформації та поради від тренера.

Оператор Вільнянської ЦРКБ 
Людмила Василишина стала активно 
використовувати сервіс Google 
Документи для формування, 
обробки та подання статистичної 
діяльності власної організації.

Підприємниця Лариса Нікітюк, 
власниця невеликого кафе, змогла 
додати свій заклад на карти Google 
та у каталог підприємств Google, 

що дозволило їй 
розширити коло 
клієнтів за рахунок 
подорожуючих, які 
проїжджають повз 
місто Вільнянськ 
однією з головних 
транспортних 
магістралей 
України.

Лариса Нікітюк 
Учасниця тренігового курсу


