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ТАМАРА МАРЦЕНЮК
2 липня 1981 року
tarakuta@gmail.com

Кандидат соціологічних наук; Національний університет «Києво-Могилянська академія»
(НаУКМА) (www.ukma.kiev.ua), Аспірантська програма «Соціальні структури і соціальні відносини»,
дисертація «Інституційні засади регулювання ґендерних відносин», дата захисту: 30.10.2009
Дистанційний англомовний курс “Fundamentals of Academic Writing: Writing an Essay”, Oregon-Lviv
Partnership (http://dl.kpi.kharkov.ua/techn3/gklv/default.asp?eng)
Ґетеборзький університет, Швеція (www.gu.se), кафедра етнології, частина PhD дослідження,
стипендія Шведського інституту за програмою Вісбі
Міжнародна літня школа 2006, університет в Осло, Норвегія (http://www.uio.no/iss/)
Курси: Сучасне норвезьке суспільство, сучасні проблеми норвезького уряду і політики
Готланд університет, Вісбі, Швеція (www.hgo.se), Дистанційне навчання «Міжкультурна
комунікація», 30 ECTS
Харківський центр ґендерних досліджень (http://www.kcgs.org.ua), Дистанційна програма з
ґендерних студій
IX Міжнародна літня школа з ґендерних студій «По той бік фантазматичного дзеркала: діалог СхідЗахід в ґендерних дослідженнях на сьогодні», Форос, Крим, Україна
Модульний курс «Жіноче здоров’я» (тривалість – 80 год), Школа охорони здоров’я, НаУКМА
НаУКМА, Магістерська програма із соціології, магістр соціології
НаУКМА, Факультет соціальних наук і соціальних технологій, кафедра соціології, бакалавр
соціології; Академічні нагороди: Стипендія ім. М. Шаповала (2001-2002 академічний рік)
Середня школа № 11, Ковель, Волинська обл., золота медаль

Дослідницькі інтереси: ґендерні дослідження в соціології, ґендерні відносини в Україні; регулювання і
дослідження ґендерних відносин у Швеції; соціальна нерівність та соціальні проблеми; розмаїття (diversity)
ДОСЛІДНИЦЬКІ ВІЗИТИ
січ - трав
Дослідницька програма ім. Карнегі (Carnegie Research Fellowship Program), гостьова дослідниця
2011
на кафедрі соціології Державного університету в Нью-Йорку Стоні Брук (SUNY Stony Brook), США
21-28 квітня
Дослідницький візит «Ґендерна політика і ґендерні дослідження в Україні та в Естонії», Відділ
2008
ґендерних досліджень, у-т в Тарту, стипендія Євроколеджу
11-14
Сесія з розвитку курсу (CRC Session) «Ґендерні студії», Центральноєвропейський університет,
березня 2008 Будапешт, Угорщина http://web.ceu.hu/crc/crc_visit.html
26 листоп – Дослідницький візит в Центр російських і східноєвропейських студій кафедри політології
10 груд 2007
Ґетеборзького у-ту, Швеція, грант Шведського інституту за програмою Вісбі
9-23
січня Дослідження «Соціологічна складова впровадження ґендерної рівності у Швеції», Центр
2006
глобальних ґендерних досліджень, Ґетеборзький університет, Швеція, стипендія Шведського
інституту за програмою Вісбі
Академічні нагороди: 2008-2009 Стипендія ім. Ореста Турчина для викладацького складу кафедри соціології та
Школи соціальної роботи ФСНСТ НаУКМА, Фонд Марти Турчин,США
ДОСВІД РОБОТИ
січень 2005 – Старший викладач кафедри соціології НаУКМА, курси «Вступ до ґендерних студій», «Ґендер
дотепер
і політика», «Маскулінність і чоловічі студії», «Соціологічний аналіз форм девіантної
поведінки», «Соціальні проблеми в Україні і світі», «Ґендерні відносини в Україні: соціологічний
аналіз» http://www.ukma.kiev.ua/cv/?id=148&la=u
верес 2010 –
Проект ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» (www.vsirivni.com.ua),
дотепер
експертка з ґендерних питань
серпень 2004 Відділ міжнародного співробітництва НаУКМА (www.dfc.ukma.kiev.ua), консультант з питань
– дотепер
навчання і стажування за кордоном (для аспірантів і викладачів)
вер 2003 –
Служба помічники президента НаУКМА, проведення досліджень і академічних подій
трав 2004
жовт 2002 –
Видавничий дім «Критика», Київ; переклад статей (для журналу «Критика»), книга
трав 2003
Е.Саїда «Культура та імперіялізм»
жовт 2000 –
Наукова бібліотека НаУКМА, відділ каталогізації та обслуговування читачів
черв 2002
квітень 1999 Дослідницький центр «Спадщина Києво-Могилянської академії”, написання і редагування статей,
– берез 2000
співавтор енциклопедії «Києво-Могилянська академія в іменах: XVII-XVIII ст.», Kиїв, 2001
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3 2011
Член Міжнародної професійної асоціації соціологів (International Sociological Association),
дослідницькі комітети із соціальної стратифікації, жінок в суспільстві www.isa-sociology.org
3 2011
Член Міжнародної професійної асоціації соціологів, які досліджують ґендерні питання Sociologists
for Women in Society http://www.socwomen.org
З 2009
Член Ґендерної експертної платформи на базі Ґендерного інформаційно-аналітичного
центру «КРОНА» http://www.krona.org.ua
З червня 2009
Член Соціологічної Асоціації України (http://www.sau.kiev.ua)
З 2009
Учасниця програми Academic Fellowship Program і OSI/AFP Academic Webfolio Project (http://
www.academicwebfolio.org)
З 2009
Центр дослідження суспільства, член дослідницької команди (http://cedos.org.ua)
З вересня 2007
Член «Міжнародної Амністії» в Україні, активістка Молодіжної мережі, волонтерська робота
З вересня 2009
Локальний координатор «Тренінгового центру для викладачів-початківців» («Training
Centre for First-time University Teachers», Братислава, Словаччина, http://www.teaching.eurea.sk/ )
З 2009
Авторка курсів про міжнародну стипендійну освіту у навчальному центрі «Кругозір» (http://
krugozir.com.ua)
ПРОЕКТИ
2010

2010
2009 – 2010

2009 – 2010
2009
2008 – 2009
2008 – 2009
2006 – 2009

Вивчення робочих умов працівників супермаркетів, що отримали фінансування ЄБРР, з точки
зору дотримання прав працівників і дискримінаційних практик на робочих місцях (на замовлення
мережі CEE BANKWATCH) http://www.bankwatch.org/
Соціальна нерівність в Україні (за даними міжнародного дослідницького проекту ISSP), кафедра
соціології НаУКМА
Грант з розробки курсу програми «Course Development Competition» (Curriculum Resource Center),
курс «Соціальні проблеми в Україні і світі», Центральноєвропейський університет, Будапешт,
Угорщина http://web.ceu.hu/crc/cdc_works.html
Викладання про толерантність і розмаїття в університетах, «Ініціатива розмаїття», Міжнародна
організація з міграції в Україні
Інституційний механізм забезпечення гендерної рівності в Україні, Програма рівних можливостей
та прав жінок в Україні ПРООН http://gender.undp.org.ua
«Перехід від навчання до роботи в Україні», робота з теоретичним та емпіричним матеріалами,
кафедра соціології НаУКМА
«Розробка індикаторів сталого розвитку для навчальних закладів
на прикладі НаУКМА», кафедри екології та соціології НаУКМА
Спільний проект НаУКМА і Норвезького інституту міжнародних справ (NUPI) «Управління, ґендер і
довкілля як перспектива розвитку сектору м’якої економіки в Україні», Київ, Україна

МІЖНАРОДНА ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
13 липня
Лекція «Гендерні питання в Україні: виклики і можливості», Міжнародна навчальна
2010
программа «Після імперії: колапс Радянського Союзу», на базі НаУКМА, Київ, Україна
22 вересня
Лекція «Гендерні питання в Україні», навчальний візит з Ганноверського у-ту, Німеччина, на базі
2009
НаУКМА, Київ, Україна
6 серпня
Лекція «Гендерні питання в Україні», Волонтерська програма Оксфорду для Чорнобильської
2008
схеми 2008, ПРООН, Університет Оксфорду і НаУКМА
11
липня Лекція «Гендерні питання в Україні», Міжнародна навчальна программа «Після імперії: колапс
2008
Радянського Союзу», на базі НаУКМА, Київ, Україна
12 січня 2006 Лекція «Ґендерні студії в Україні і Швеції», Школа глобальних студій, Ґетеборзький університет,
Швеція
КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРІ, ІНШІ НАУКОВІ ПОДІЇ
2010 рік
11-13 жовтня Організація Шведсько-українського семінару «Ґендерний підхід і освіта», Київ, Україна;
доповідь «Ґендерна рівність у Швеції: загальний огляд»
27 вересня – Літня школа WSI «Соціальна Європа: Чи вона існує? Чи може вижити? Як її створити?», Інститут
1 жовтня
економічних і соціальних досліджень, Дюсельдорф, Hans-Böckler-Stiftung (Берлін, Німеччина)
21 червня
Дні науки НаУКМА, секція «Соціологія», Київ, Україна; Співдоповідь «Роль мережевої підтримки
у становленні та розвитку малого жіночого бізнесу в Україні: методологія та інструментарій
дослідження»
28 травня
ІV Міжнародний Львівський соціологічний форум «Соціологія в умовах кризового суспільства» ,
Львів, Україна; доповідь «Умови праці та дискримінаційні практики в сучасній Україні (на прикладі
вивчення працівників супермаркетів “Фуршет”)»

14 травня
5 травня

30 квітня – 1
травня
22 квітня

27 лютого
24 лютого

17-18 лютого

21-23 січня

2009 рік
4 грудня

15-16 жовтня

15-17 жовтня

3-4 липня
26 червня
18-19 червня

22-23 травня

3-8 травня
28 лютого
18-20 лютого

2008 рік
14 листопада

8-9
листопада
13-14 жовтня

4-5 жовтня
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Організаторка Аспірантсько-студентської конференції «Актуальні соціальні проблеми в Україні»,
Києво-Могилянська академія, Україна
XVІ Семінар творчої молоді України, Ворзель, Україна; Модераторка Круглих столів «Графіті
як соціо-культурне явище: боротьба за допомогою знаків?», «Чоловіки у кризі або деструктивні
маскулінні практики в україн ському суспільстві», Видавництво «Смолоскип»
Міжрегіональна зустріч-конференція в рамках програми Academic Fellowship Program,
Доповідь «Інституціоналізація ґендерних студій в Україні» (Анталія, Туреччина)
Публічна дискусія «Політичні квоти для жінок, або хто має проводити реформи в Україні?»
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Київ; модераторка заходу http://
www.info.boell.org.ua/Gender_quotas/Invitation_Gender_quotas_ukr.pdf
3 Щорічна конференція «Жінки у бізнесі», Київ; Співдоповідь «Жінки в малому бізнесі в Україні:
мережева підтримка та жіноча солідарність»
Зустріч-дискусія «Чи(м) є фемінізм в Україні?» Кафедра соціології НаУКМА, Центр дослідження
суспільства, Науково-дослідний Центр візуальної культури, Київ; модераторка заходу http://
vcrc.ukma.kiev.ua/uk/discussion/chy-feminizm
Всеукраїнський ґендерний освітній Форум «Через освіту до рівності», Європейський Союз, SIDA
і Програма розвитку ООН, Київ; доповідь «Впровадження ґендерних курсів для вищої школи в
Україні: використання міжнародних грантів (на прикладі CRC, CEU, Budapest»
4 Міжнародний аспірантський симпозіум “New Perspectives on Contemporary Ukraine: Politics,
History and Culture”, Доповідь “Gender Quotas in Ukraine: To Be or Not To Be”, Центр європейських,
російських та євразійських досліджень, Університет Торонто (Канада)
http://www.utoronto.ca/jacyk/gss2010/program.html
VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку соціологічної теорії:
українське суспільство та глобальні соціальні зміни», співдоповідь «Жінки в українській політиці:
мережевий капітал vs. громадська підтримка», Київський національний університет ім. Т.
Шевченка, Соціологічна асоціація України, Київ
Круглий стіл «Гендерні перетворення в Україні: осмислюючи стратегію і тактику», доповідь «За
яких умов можлива успішна ґендерна політика? Інституційна модель дослідження і регулювання
ґендерних відносин у Швеції та в Україні», Гендерний інформаційно-аналітичний центр “Крона”,
Фонд імені Генріха Бьолля
I Конгрес Соціологічної асоціації України «Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей»,
Доповідь «Сучасні підходи до дослідження ґендерної нерівності: на прикладі Швеції», Харків, САУ
та Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна http://www.sau.kiev.ua/
Тренінг «Підвищення ефективності офіційної допомоги для розвитку: гендерний аспект», «Інститут
ліберального суспільства», Київ
Дні науки НаУКМА, секція «Соціологія», Київ, Україна; доповідь «Жінки, чоловіки та армія в
контексті ґендерної рівності»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні практики впровадження ґендерної
освіти», Луганськ; Доповідь «Актуальні напрями ґендерних досліджень: національний та
міжнародний досвід»
ІII Міжнародний Львівський соціологічний форум «Багатовимірні простори сучасних соціальних
змін», Львів, Україна; доповідь «Чоловічі» ігри: гегемонія, маргіналізація і нерівність
(конструювання маскулінностей в пост-радянській ґендерній соціології)
XV Семінар творчої молоді України, Ворзель, Україна; Модераторка Круглого столу «Жінки,
чоловіки та армія в контексті ґендерної рівності», Видавництво «Смолоскип»
2 Щорічна конференція «Жінки у бізнесі», Київ; доповідь «Відповідальне батьківство та способи
поєднання роботи і домашніх обов’язків»
9 Міжнародна конференція з питань дослідження Центральної і Східної Європи, The School of
Slavonic and East European Studies, University College London; Доповідь “Democratization of Gender
Situation in Ukraine: State Politics vs. Society (Public Opinion)” (Лондон, Великобританія)
Організація Міжнародної конференції «ЄС – Україна: членство чи сусідство» (спільно з
Українським Товариством Оксфордського Університету), НаУКМА, Україна
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1127357
Молодіжний форум Міжнародної Амністії в Україні, доповідь «Ґендерна дискримінація та
насильство в Україні», Київ
Міжнародна науково-практична конференція «Ґендерні теорії, ґендерні практики: налагоджуючи
мости»; доповідь «Ґендерні відносини в українському суспільстві: брак зв’язку між дослідженнями і
політикою», Харків, Україна
Міжнародна конференція з питань підтримки прав людини «Права лесбійок і геїв – права
людини!», Фонд ім. Хершфільд-Едді, Міжнародна Амністія, Центр «Наш світ», Київ, Україна

18 вересня

25-27 червня
20 червня
13 червня
30-31 травня

29 травня
23-26 квітня
17квітня

1-2 квітня

7 березня
15 лютого

7- 8 лютого

2007 рік
23 грудня
20-21 грудня

29-30 жовтня
13 листопада

18 жовтня
3 жовтня

27-28
вересня
11-12
вересня
23 серпня
18 липня

16 липня
28-30 червня

Резюме Марценюк Тамара
Всеукраїнська практична конференція «Актуалізація прав чоловіків в контексті рівних прав та
можливостей», Вінниця, Україна; доповідь «Відповідальне батьківство та ґендерна рівність
(залучення чоловіків до догляду за дітьми: шведський досвід)»
Семінар « Вища освіта в Європі: Франція, ВБ, Іспанія, Італія», проект TEA TEAM (Training
Educational Advisers To Enhance Academic Mobility), Загреб, Хорватія
XІV Семінар творчої молоді України, Ірпінь, Україна; Політологічна частина, модераторка Круглого
столу «Ґендерна рівність в політиці та суспільстві: Україна – Швеція», Видавництво «Смолоскип»
Дні науки НаУКМА, секція «Соціологія», Київ, Україна; доповідь «Ґендерна дискримінація на ринку
праці в Україні»
II Міжнародний Львівський соціологічний форум «Багатовимірні простори сучасних соціальних
змін», Львів, Україна; підсекція «Соціокультурні простори ґендерних ідентичностей та практик»,
доповідь «Дослідження і регулювання ґендерних відносин: шведський досвід для України»
Неформальна дискусія на тему: «Стереотипні образи чоловіків і жінок у рекламі», Регіональне
представництво фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, ВГО «Жіночий консорціум України»
Семінар «Старі та нові виклики для транзитивних студії», Євроколедж, у-т в Тарту, Естонія,
доповідь «Ґендерна політика і ґендерні дослідження в Україні»
Міжнародна конференція «Ґендерна політика: європейський досвід для України», Інститут
міжнародних відносин Київського національного університету ім.Т.Шевченка, доповідь «Успішні
моделі впровадження ґендерної рівності: приклад Швеції»
Організація Шведсько-українського семінару «Свідоме батьківство: нові виклики і рішення»,
Кафедра соціології НаУКМА, Відділ міжнародного співробітництва НаУКМА, Посольство
Швеції в Україні, Програма рівних можливостей ПРООН в Україні, Шведський інститут,
доповідь «Соціологічний аналіз ґендерних відносин в Україні» http://www.un.org.ua/ua/news/200804-01/
Презентація книжкового художнього проекту «Feminism is», виступ «Стан ґендерної рівності в
Україні», Видавництво «Смолоскип»
Національна консультація–семінар «Інтегрування гендерної рівності в процеси національного
розвитку та підвищення ефективності допомоги – на шляху до Гани, 2008», Міністерство України
у справах сім’ї, молоді та спорту, ODA Coordination in Ukraine
Тренінг з прав людини «Належна відповідальність держави за насильство у родині як важливий
аспект реалізації захисту прав жінок. Теоретичні та практичні питання», Міжнародна Амністія в
Україні
І щорічна конференція «Жінки у бізнесі», Американські ради з міжнародної освіти, Київ, Україні;
доповідь «Ґендерна дискримінація на ринку праці в Україні»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Подолання насильства в сім’ї: реалії та
перспективи в Україні», Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи», Львів, Україна;
доповідь «Домашнє насилля: шведський досвід дослідження і розв’язання проблеми»
Міжнародна наукова конференція «Ґендерні студії в Балтійському регіоні», у-т у Вільнюсі, Литва;
доповідь «Ґендерні дослідження у Швеції: плюралізм концепцій (від І.Хірдман до П.де лос Реєс)»
Круглий стіл «Посилення діалогу між владою і громадськістю щодо вирішення актуальних
гендерних питань», Регіональне представництво Фонду Фрідріха Берта в Україні та Білорусі,
Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України», Київ, Україна
Круглий стіл «Ненароджені діти: виклики, загрози, небезпеки», Всеукраїнське жіноче товариство
імені Олени Теліги, Київський міський центр роботи з жінками, Київ, Україна
Міжнародна науково-практична конференція «Ґендерні стереотипи індивідуального здоров'я»,
Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України, Волинський державний університет
імені Лесі Українки (факультет психології, кафедра медичної психології та психодіагностики),
доповідь «Сучасний стан ґендерної рівності у Швеції», Луцьк, Україна
Міжнародна конференція «Рік ґендерної рівності в Україні: європейський вибір», Міністерство у
справах сім’ї, молоді та спорту України, Програма рівних можливостей ПРООН, Київ, Україна
Семінар «Тренінг для викладачів-початківців» («Training for first-time University Teachers»),
Віденський університет, Відень, Австрія
Круглий стіл «Ґендерні стереотипи українського суспільства», Міністерство України у справах
сім`ї, молоді та спорту, Програма розвитку ООН в Україні
Всеукраїнський круглий стіл «Вирішення проблем ґендерної рівності: українсько-німецький
досвід», Харківська жіноча організація «Крона», Фонд імені Фрідріха Еберта, Харків, Україна;
доповідь «Стан ґендерних відносин в Україні: міжнародний аспект»
Круглий стіл «Варіанти забезпечення збалансованого представництва жінок і чоловіків у виборних
органах влади України», Міжнародний центр перспективних досліджень (Київ, Україна)
VIII Міжнародна аспірантська конференція “Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times,
Crossing Borders», Масарик у-т, Брно, Чехія; доповідь «Ґендерна ситуація в сучасній Україні:
виклики і можливості» http://soc.fss.muni.cz/lim_conference/index.php

14 червня
2006 рік
5-6 грудня

6 листопада
13-17 червня
29 травня
25 травня
25 січня
2005 рік
15-17 грудня
28-29
листопада
6 листопада
7 жовтня
1- 2 жовтня
30 жовтня
1-12 серпня
25 січня
11-16 серпня
2002
23-30 травня
2001

Резюме Марценюк Тамара
Дні науки НаУКМА, секція «Соціологія», Київ, Україна; доповідь «Стан ґендерної рівності в Україні:
міжнародний аспект»
Українсько-норвезький науковий семінар «Жінки і політичні рухи», доповідь «Політичне
представництво жінок та гендерні квоти. Шведський досвід», НаУКМА, Норвезький інститут
міжнародних справ, Київ, Україна http://dfc.ukma.kiev.ua/index.php?page=1411
Семінар «Стан ґендерних відносин в Україні: виклики і можливості», головна доповідь, кафедра
етнології, Ґетеборзький у-т, Швеція
Перша експериментальна літня школа із соціального дискурсу, кафедра соціології НаУКМА, Київ,
Україна
Круглий стіл «Ґендерна рівність: Україна – Норвегія», Посольство Норвегії в Україні – НДО «Жіночі
перспективи», Київ, Україна
Семінар «Жінки у Фінляндії: шлях від 1906 р. дотепер», НаУКМА, Посольство Фінляндії в Україні,
Київ, Україна
Дні науки НаУКМА, секція «Соціологія», доповідь «Соціологічна складова впровадження ґендерної
рівності у Швеції (на прикладі Ґетеборзького університету)», Київ, Україна
Семінар з менеджменту проектами, Києво-Могилянська бізнес школа, НаУКМА, Київ, Україна
Конференція з питань Балтійського регіону, Львівський державний університет ім. І.Франка, Львів,
Україна
Семінар «Говорячи про розмаїття і сексуальність», НДО «Youth CAN», Київ, Україна
Семінар «Жінки в політиці – міжнародний досвід для України», НаУКМА, Норвезький інститут
міжнародних справ, Київ, Україна
Міжнародна конференція «Наш світ – розширюючи кордони», НДО «Наш світ», Київ, Україна
Круглий стіл «Нові прояви гомофобії в країнах Центральної і Східної Європи», НДО «Наш світ»,
Київ, Україна
Міжнародний молодіжний обмін, молодіжний лідер української команди, Московський район, Росія
Дні науки НаУКМА, секція «Соціологія», доповідь «Про що говорить Майдан: якісний контентаналіз надписів на плакатах учасників «помаранчевої революції», Київ, Україна
XI Міжнародний поетичний фестиваль поезії ім. М.Конопницької, Пшедбуж-Гури Мокре-Краків,
Польща
Семінар про легалізацію легких наркотиків у Голландії, Берлін-Париж-Амстердам

ІНТЕРЕСИ
● 2009-2010 Соціологічний кіноклуб при НаУКМА, показ фільмів на соціальну тематику, дискусії
● 2003 – 2008 проект «Наука при каві» – неформальні зустрічі між викладачами і студентами НаУКМА на різну
тематику http://swc.com.ua/
● 2008 – 2009 – проект «Міжкультурні навігатори» (три модулі тренінгів), Британська Рада в Україні
● вересень 2003 – 2007 Художня студія НаУКМА , керівник – Ігор Цикура
http://ukma.kiev.ua/ua/general/resources/hud_stud/index.html
● літо 2003 НДО «Добра воля», волонтерська робота
● вересень 2002 – 2008 НДО «Спудейське братство НаУКМА», пошанований член; майстер-класи з малювання
писанок, волонтерська робота з дітьми
● травень 2001 – 2007 Кіноклуб при НаУКМА
Мовні навички: українська (рідна); англійська, польська, російська (вільно); німецька, шведська, хорватська,
чеська (початковий рівень)
Хобі: журналістика (статті про подорожі та соціальні проблеми в українському суспільстві); айкідо, малювання
писанок, графіка, живопис, сучасне мистецтво; подорожування; спілкування
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