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Петракевич Тетяна  Олександрівна 

ДАТА НАРОДЖЕННЯ *  - 10.10.1981р. 

МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ *  м.Одеса, Україна 

Стать *  - жінка  

ТЕЛЕФОН МОБІЛЬНИЙ*  

0674840884 

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА*  

tpetrakevich@gmail.com 

Інформація про освіту (назва вищого навчального закладу, спеціальність, рік 

закінчення) * 

1998-2003 р. Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова,  

Інститут Математики, Економіки та Механіки 

Факультет – психологія 

Науковий ступінь та/або вчене звання 

Магістр 

Учасник семінару «Відповідальне Лідерство» від Aspen Institute Kyiv ( 17 група) та 

член Aspen-спільноти з березня 2018 року. 

 

 

Місце роботи, посада, перелік обов’язків. Основний напрямок діяльності організації 

* 

22.04.2017 р. - до сьогодні    Приватний  навчальний заклад  "Загальноосвітня Школа І ст. 

"Відкрита Європейська Школа" ( м.Одеса)  

Надання освітніх послуг в сфері початкової освіти ( 1-4 класи)  

https://www.facebook.com/openschoolodessa/  

Засновник, директор  

- Розробка ідеї Школи нового формату 

- Пошук персоналу 

- Організація простору Школу  
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- Впровадження демократичних стандартів, інклюзивності та стандартів Нової 

Української Школи  

- Розвиток  Школи  

- Безпосереднє керування  школою 

- Організація навчання для працівників Школи та вчителів державних шкіл.  

- Розробка проекту середньої та старшої школи. 

 

Професійна кар’єра (за останні 10 років) * 

2016р. – 2018р.  ТОВ "Аарон Буллз" ( оптова торгівля/ЗЕД  живцем ( вівці, КРС) та 

охолодженим м`ясом)  

Засновник  

 

2012р. - 2017 р. - ТОВ "Ейч Ар інвест"  (оптова торгівля С/Г виробами, ЗЕД)  

Засновник, Фінансовий директор з 2013 р. 

- Контроль ефективності діяльності компанії 

- Впровадження  та реалізація фінансового та управлінського обліку  

- Розрахунок та прогнозування контрактів та нових напрямків діяльності 

- Управління та підбір персоналу  

- Перемовини з партнерами, постачальниками та клієнтами.  

 

Операційний директор  2012 – 2013рр. 

• Організація нового виду діяльності компанії ( оптова торгівля с/г продукції)  

• Управління та підбір персоналу  

• Перемовини із постачальниками та клієнтами 

• Укладання договорів 

• Безпосередній контроль за виконанням договорів 

• Робота з банками та інвесторами із залучення обігових коштів. 

• Аналіз ринку та планування обсягів продажів  
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2011-2013г. – ПП «Ахава Україна»  (імпорт, оптово-роздрібна торгівля косметичними 

засобами)  

Директор 

 

2005-2012рр. -  Рекрутінгова компания «Ейч ар Інвест»  (пошук та відбір персоналу для 

комерційних організацій)  

Засновник, директор, рекрутер   

 

Політична активність * 

Я не є членом жодної політичної партії. 

Але всіляко підтримую ініціативи та приймаю участь в  діяльності  політичних сил, яка 

спрямована на  впровадження демократії, сталого розвитку, суверенітету України та 

захист громадських, соціальних та економічних інтересів її громадян. 

Підтримую такі політичні сили, як Народний Рух України, Дем`альянс, Рух Нових Сил 

М.Саакашвілі, Сила Людей, Самопоміч, Єврооптимістів  тощо. 

 

Громадська діяльність * 

18 січня 2017р. – до сьогодні  

Засновник, голова правління  ГО "Мрій та Дій !" 

• Розробка проектів по альтернативним соціальним послугам для сімей з дітьми, 

сімей, які опинилися в складних життєвих умовах (СЖО), в яких виховуються діти з 

обмеженими можливостями , сімей групи ризику. 

• Участь в Національній програмі Деінституалізації інтернатних закладів для дітей.   

• Учасник платформи "Батьки за раннє втручання".  

• Впровадження освітніх реформ в регіоні. 

• Антикорупційна діяльність.  

 

Червень 2016 р. – волонтер Міжнародної ініціативи  CoST Ukraine,  метою якої є 

забезпечення прозорості та підзвітності будівництва соціально важливих об`єктів в регіоні 

( Одеса, Одеська область) , яке реалізується за рахунок публічних коштів. 
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2013г. – до сьогодні Робота по захисту та реалізації прав осіб з незахищених верств 

населення ( багатодітних родин, випускників інтернатів, осіб зі статусом ВІЛ/СНІД, сімей, 

в яких виховуються діти з інвалідністю, малозабезпечених  родин, сімей в СЖО). 

- Робота з соц.службами по відстоюванню прав дітей виховуватися в сімейному 

середовищі. 

- Підтримка вихованців дитячих будинків та осіб, які перебували в місцях обмеження 

свободи, в адаптації до нових життєвих умов. 

- Захист прав ВІЛ-інфікованих на медичне обслуговування.. 

- Залучення громадських та благодійних організацій для проведення складних операцій 

для дітей.  

- Підтримка сімей в СЖО шляхом інформування про доступні соціальні послуги та 

надання посильної допомоги.  

Зараз розробляю проект соціальної квартири для тимчасового перебування в м.Одеса для 

жінок з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах або потерпають від 

насильства.  

 

Жовтень-грудень 2015р.реформаторський проект «Уряд Майбутнього» ( куратори Георгій 

Вашадзе, Давід Кізірія)  

Координатор групи Реформа охорони здоров'я, Реформа Соціальної політики 

• Залучення волонтерів для участі в проекті 

• Створення робочих груп 

• Організація зустрічей груп для визначення проблем у сфері та пошуку вирішення даних 

проблем 

• Розробка рішень, презентація проекту.  

 

Додаткова інформація, яка є, на вашу думку, важливою (наприклад, наукова 

діяльність, нагороди, відзнаки, стажування тощо) 

- член Коаліції з впровадження реформи Деінституалізації інтернатних закладів для дітей 

в Україні; 

- член Міжвідомчої координаційної ради при Одеській ОДА із захисту прав дітей та сімей; 

- представник ГО "Батьківська спілка" в Одеській області. 

 

Посилання на блоги або профілі в соцмережах * 
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https://www.facebook.com/tpetrakevich 

 

Знання іноземних мов (вільно володію, добре, задовільно) * 

англійська – добре  

Захоплення * 

- дизайн одягу 

- гра на гітарі 

- стрільба  з пістолета 

 

Які ідеї, думки, події більш за все Вас надихнули за останній час * 

Останнім часом  більш за все мене надихають вчинки пересічних громадян, які беруть 

відповідальність за своє життя та добробут своєї країни на себе. 

Серед подій найбільший вплив на мене мали Майдани ( 2004р, та 2013-2014р), війна на 

Сході країни, антикорупційна реформа в Румунії ( вважаю її гарним прикладом для нашої 

країни) та реформи у сфері деінституалізації інтернатних закладів для дітей у країнах 

Східної Європи.  

Також надихає реформа освіти в Україні та прийняття нового ЗУ Про освіту, особливо те, 

що в ній багато уваги приділяється не тільки розвитку інтелектуальному та фізичному, а й  

розвитку духовних, емоційних, творчих та соціальних якостей. Акцент робиться на 

формування навичок та розвиток здібностей особистості, необхідних для особистої 

самореалізації.   

Серед ідей, які надихнули останнім часом - ідеї побудови бізнесу та будь-яких проектів на 

принципах "Бірюзових організацій". 

 

Головне про себе * 

Я - українка, мати трьох дітей, свідомо живу та працюю в Україні, тому що люблю 

Україну та хочу, щоб мої діти жили в кращій її версії.  

Кожну діяльність будую на загальнолюдських цінностях. Всі проекти та бізнеси, якими 

займаюсь,  роблю перш за все, щоб змінити на краще галузь, в якій вони працюють, а не 

тільки для заробляння коштів.   

Займаюсь благодійністю. Але вважаю, що кінцевим сенсом кожної благодійної діяльності 

повинно бути остаточне вирішення проблеми, на яку вона спрямована. Так, щоб у 

благодійниках не було потреби в майбутньому.  

https://www.facebook.com/tpetrakevich
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Вважаю, що мета кожної людини - бути щасливою, та змінювати цей світ на краще. І у 

кожного є можливості для цього. 

 

 

 

 


