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ДВІ  ДОЛІ,  МІЦНО  СПЛЕТЕНІ  В  ОДНУ: 
ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА ТА  

ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ МАЙОРОВИ 
 

утівку в життя дав їм Житомирський державний 
педагогічний інститут імені Івана Франка. Хоча 
навчалися вони і в різні роки, і на різних факультетах: 
Людмила – на філологічному, Георгій – на факультеті 

іноземних мов.  
Зустрілися випадково в Києві. І любов поєднала їхні долі...  
Сьогодні їхні імена сяють на сторінках Ювілейної книги 

Житомирського державного університету.  
Знайомтесь – Георгій Володимирович Майоров! 
Народився 4 жовтня 1968 року в місті Ленінабаді 

Таджицької РСР. Навчався в середній школі № 19 міста Сизрані 
Самарської області (Росія). У 1986 році, після закінчення школи, 
вступив до Самарського залізничного технікуму за 
спеціальністю «Машиніст електровозу». З 1988 по 1990 рік 
служив у війську в Житомирі. В 1992 році став студентом 
факультету іноземних мов Житомирського державного 
педінституту. Навчання в інституті було для Георгія важливим 
періодом стрімкого духовного і творчого росту. Він відмінно 
навчався, брав участь у студентських наукових олімпіадах і 
конкурсах, активно займався музичною творчістю. Вокальний 
дует у складі студентів факультету іноземних мов Георгія 
Майорова та Наталії Петрусенко-Мосійчук (нині популярної 
ведучої ТСН на каналі «1+1») залишився як один із найкращих 
дуетів за всю історію існування художньої самодіяльності 
інституту.  

Згодом Георгій перевівся на заочне відділення Київського 
лінгвістичного університету. Навчаючись в університеті, 
паралельно працював директором з продажу холдінгу «Сігрем 
продакшин ЛТД». За його активної участі було створено мережу 
роздрібного продажу напоїв компанії «Сігрем» та відомий центр 
продаж на Майдані Незалежності в місті Києві. З 1996 по 1998 
рік, уже працюючи директором з продажу та дистрибуцій 
датського представництва компанії «Стіморол» в Україні, 
Георгій Майоров був залучений до створення мережі успішно 
працюючої системи центрів дистрибуції компанії «Стіморол» у 
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Львові та Одесі. І в тому, що компанія в ці роки посіла перше 
місце в рейтингу, є і його заслуга.  

З 1998 по 2004 рік Георгій Майоров обіймав посаду 
директора з маркетингу компанії «Славутич Україна», ніс 
персональну відповідальність за створення та розвиток в Україні 
відомих пивних брендів («Туборг», «Львівське», «Арсенал», 
«Карсберг» та інших). За короткий час компанія «Славутич 
Україна» досягла лідируючої позиції серед підприємств галузі. 

У 2004 році Георгія запрошують на посаду консультанта 
зі стратегічного маркетингу компанії «Хортиця». Під час його 
роботи «Хортиця» потрапляє до «Книги рекордів Гіннеса» як 
компанія, що завоювали 30% вітчизняного ринку і за 
потужністю стала третьою в світі. З 2008 року він – член 
правління Національної страхової компанії «Оранта».  

Один із його найбільших талантів Георгія Майорова – 
талант економічного передбачення. Він працював 
консультантом такої потужної фінансової установи як 
«Укрексімбанк», відомих компаній «Логос» та «Швидко 
Україна», був куратором санаторно-курортного департаменту 
Державного управління справами при президентові України. 

Дослідження вітчизняного і світового економічного 
розвитку, заняття стратегічним маркетингом Георгій Майоров 
часто поєднував з художньою творчості. Він – один із авторів 
мистецького проекту Руслани Лижичко «Дикі танці», з яким 
співачка перемогла на «Євробаченні», також був одним із 
головних організаторів і режисерів грандіозного дійства, 
присвяченого 80-літтю знаменитого Міжнародного дитячого 
центру «Артек» в Криму. Як відомо, в рамках цього свята 
відбулася зустріч президента України з президентами Польщі, 
Литви і Грузії.  

При всій своїй занятості Георгій Майоров завжди 
знаходить можливість для спілкування з викладачами і 
студентами Житомирського державного університету імені 
І. Франка, адже саме звідси розпочалося його стрімке сходження 
до життєвих вершин. Не поступається чоловікові в талантах, 
вмінню спілкуватись і дружина – Людмила Вікторівна 
Майорова (Короткова). 

Народилася 6 липня 1961 року в російському місті 
Ангарську Іркутської області. В 1978 році, після закінчення 
середньої школи № 2 міста Першотравенська на 
Дніпропетровщині, поступила на філологічний факультет 
Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана 
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Франка. Відмінне навчання активно поєднувала з громадською і 
комсомольською роботою, виконувала обов’язки комсорга 
групи, члена комсомольського бюро філологічного факультету. 
Після закінчення інституту працювала вчителем Вишпольської 
8-літньої школи Черняхівського району, секретарем 
комсомольської організації Головинського ПТУ, секретарем 
Черняхівського РК ЛКСМУ.  

Людмилу завжди відзначали особливі організаційні 
здібності, надзвичайна громадська активність, високий творчий 
потенціал а також вміння працювати з молоддю. З 1986 року 
вона – завідуюча відділом пропаганди Житомирського обкому 
комсомолу. З 1988 по 1989 рік навчалась у Вищій 
комсомольській школі в Москві, а з 1989 по 1991 рік – у Вищій 
партійній школі в Києві. З 1991 по 1993 рік працювала 
інструктором відділу пропаганди ЦК ЛКСМУ. Вона активно 
долучалась до проведення резонансних молодіжний мистецьких 
акцій, таких, наприклад, як Всеукраїнський фестиваль «Червона 
рута – 91» в місті Запоріжжі, та «Червона рута – 93» в місті 
Донецьку. З 1993 по 1998 рік була членом Президії Спілки 
молодіжних організацій України. 

Після народження дітей Степана і Стефанії Людмила 
Майорова здобула ще одну вищу освіту – закінчила Київський 
інститут глибинної психології і зараз працює практичним 
психологом-психоаналітиком. 

Ця чудова жінка абсолютно позбавлена душевної ліні і 
пихи, вона магнітом притягує до себе серця людей, 
залишаючись при цьому справжньою Берегинею власного роду.  

До 90-літнього ювілею Житомирського державного 
університету імені Івана Франка колектив начального закладу 
визначав когорту найвідоміших і найталановитіших своїх 
випускників. До почесного списку потрапила і родина 
Майорових. У Ювілейній книзі ЖДУ сторінки Георгія і 
Людмили – поряд. Інакше і бути не могло. 

Адже їхні дві долі давно вже міцно сплетені в одну. 
 

Надруковано в книзі: 
Житомирський державний університет імені Івана Франка. 

 – К. : Логос Україна, 2009. 
 

 


