
 

 

 
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка» 
Міжнародний благодійний фонд «Open Ukraine» 
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Презентація проекту «Діти емігрантів про себе» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Г Р А М А 
 

12 лютого 2009 року 

м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 38 а 
Зала засідань міського Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді  

 

 



 

 

12 лютого 2009 року 

м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, 38 а 
Зала засідань міського Центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді  

14.00 – 18.00  
 
 

 Презентація видання «Діти емігрантів про себе» 
 Презентація мистецьких плакатів  

     «Щедре українське серце – Україні і світу!» 

 

14.00 – 14.45 

 
Ірина КЛЮЧКОВСЬКА  
керівник проекту «Діти емігрантів про себе», директор Міжнародного 
інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного 
університету «Львівська політехніка» 
 

Ігор КАЛИНЕЦЬ 
заступник директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 
 

Наталія ГУМНИЦЬКА 
координатор проекту «Діти емігрантів про себе» 

 
 

Вітання 
Софрон МУДРИЙ  
ректор Івано-Франківської Теологічної Академії, єпископ-емерит Івано-
Франківської єпархії УГКЦ  
 

Віктор АНУШКЕВИЧУС  
голова Івано-Франківської міської ради 
 

Михайло ВЕРЕС  
начальник Управління освіти і науки Івано-Франківської міської ради 

 



 

 

Круглий стіл «Новітня еміграція: проблеми 
соціального і національного сирітства» 

14.45 – 16.00 
 

 

Модератор – Наталія ГУМНИЦЬКА 
 
о. Василь ПОТОЧНЯК 
виконавчий секретар пасторально-місійного відділу УГКЦ 
 

Ірина ДУТЧАК  
заступник начальника служби у справах дітей Івано-Франківської міської ради  
Дитяча бездоглядність і безпритульність як наслідок еміграції 
 

Надія ГЕРАСИМІВ  
головний спеціаліст відділу методичного забезпечення соціальної роботи 
Івано-Франківського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді  
Cоціальна робота мережі центрів щодо подолання раннього 
соціального сирітства 
 

Світлана УВАРОВА  
заступник начальника Управління освіти і науки Івано-Франківської 
міської ради 
Проблеми дітей трудових мігрантів у місті Івано-Франківську 
 

Юрій МОСКАЛЕНКО 
проректор з навчальної роботи, кандидат філософських наук, доцент 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  
Розвиток особистості в умовах трансформаційних змін 
 

Лідія ОРБАН-ЛЕМБРИК  
завідувач кафедри соціальної психології, доктор психологічних наук, 
професор Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника  
Толерантні стосунки як основа взаємин в полікультурному світі 
 

Зіновія КАРПЕНКО  
завідувач кафедри педагогічної та вікової психології, доктор 
психологічних наук, професор Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника  
 Психодинамічні механізми подолання емоційної депривації дітей 
емігрантів 



 

 

Володимир КОСТІВ  
директор НДЦ «Педагогіка і психологія вищої школи» Інституту вищої 
освіти АПН України і Прикарпатського НУ  імені Василя Стефаника  
Дистантна сім’я в Україні як соціальний психолого-педагогічний феномен 
 

Любомира ПІЛЕЦЬКА 
доцент кафедри соціальної психології, кандидат психологічних наук 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
Проблема національної ідентичності дітей українських мігрантів 
 

Оксана ПАРКУЛАБ  
доцент кафедри педагогічної та вікової психології, кандидат 
психологічних наук Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника  
Екзистенційно-психологічна феноменологія переживання розлуки у 
дітей емігрантів 
 

Олена ІВАНЧЕНКО  
аспірант кафедри соціальної психології Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника  
Адаптація українців в іноетнічному середовищі 
 

Анатолій ФАЙРИЧ  
лікар-психіатр, психотерапевт обласної психоневрологічної лікарні №3  
Проблеми психологічного розвитку і соціальної адаптації дітей емігрантів 
 

Оксана МАРТИНЮК  
практичний психолог БФ «Карітас – Івано-Франківськ УГКЦ»  
Проблема психоемоційного стану у дітей трудових мігрантів 
 

Вероніка МАРУНЧАК  
аспірант кафедри соціальної психології Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 
Соціально-психологічні особливості девіантної поведінки дітей 
українських мігрантів 
 

о. Зеновій СЛОЇК  
Молодіжна комісія Івано-Франківської Єпархії УГКЦ  
Морально-етичні та духовно-релігійні проблеми дітей емігрантів 
 

Любов ШПІЛЬЧАК  
вчитель іноземної мови Ямщицької ЗОШ Тисменицького району Івано-
Франківської області  
Морально-етичні проблеми розвитку й виховання дітей із дистантних 
сімей, утворених внаслідок трудової еміграції батьків 
 



 

 

Любов ФУШТЕЙ  
молодший науковий співробітник НДЦ «Педагогіка і психологія вищої 
школи» Інституту вищої освіти АПН України і Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника  
Тимчасова опіка над дітьми із дистантних сімей як умова розв’язання 
проблеми соціального сирітства в Україні 
 

Ігор ЛАЗОРИШИН  
представник спільноти «Пієта»  
Заробітчанські спільноти як перший крок на шляху від повернення до 
реінтеграції 

 

Перерва на каву 

16.00 – 16.30 

 

Учасники дискусії 

16.30 – 18.00 
 

Зінаїда БОЛЮК  
начальник Управління освіти і науки Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації 
 

Ярослава ВАСИЛИШИН  
старший викладач кафедри літератури Інституту філології 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
 

Григорій ГОРБАЛЬ  
директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості 
 

о. ліц. Віталій ДЕМ’ЯНЕЦЬ  
голова молодіжної комісії Івано-Франківської єпархії УГКЦ 
 

Леся ДИКУН  
директор Івано-Франківського міського центру соціальних служб сім’ї, 
дітей та молоді 
 

с. Антонія Ольга ДРАЙ  
декан Катехитично-педагогічного факультету Івано-Франківської 
Теологічної Академії 
 

с. Юліана Оксана ДЗЮБАТА  
заступник декана Катехитично-педагогічного факультету Івано-
Франківської Теологічної Академії 



 

 

Леся ЗВАРИЧУК  
директор Івано-Франківського міського Центру по роботі з дітьми за 
місцем проживання 
 

Іван КОВАЛИК  
начальник служби у справах дітей Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації 
 

Оксана ЛЕСІВ  
методист Івано-Франківського обласного центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей 
 

Ростислав МИКИТЮК  
начальник відділу сім’ї та гендерної політики Управління у справах сім’ї 
Івано-Франківської міської ради 
 

Віктор МОСКАЛЕЦЬ  
завідувач кафедри загальної та експериментальної психології, доктор 
психологічних наук, професор Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника 
 

Оксана ПРОНЮК  
представник спільноти «Пієта» 
 

Василь СЕМАНЮК  
начальник відділу допомог, соціальних компенсацій та гуманітарних 
питань управління праці та соціального захисту Івано-Франківської міської 
ради 
 

о. Юрій ТРУХАН  
секретар єпископа Івано-Франківської єпархії УГКЦ Володимира 
Війтишина 
 

Зінаїда ФЕДОРУК  
заступник директора Івано-Франківського міського центру соціальних 
служб сім’ї, дітей та молоді з гуманітарних питань 
 

о. Василь ЧОРНІЙ  
голова комісії у справах сім’ї Івано-Франківської Єпархії УГКЦ 
 

Іван ШОВКОВИЙ  
начальник головного управління праці та соціального захисту населення 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

 



 

 
 

 

Керівник проекту «Діти емігрантів про себе»  

Ірина КЛЮЧКОВСЬКА  
 

Координатор проекту «Діти емігрантів про себе» 

Наталія ГУМНИЦЬКА 
 

Організатори проекту: 

Ігор КАЛИНЕЦЬ 
Марта КАЛИНЯК 
Наталія МАРТИНИШИН 
Галина ШМІЛО 
 

Виконавці: 

Ірина БІЛОУС 
Марія ГАЛІК 
Наталія ГРИЦКО  
Ольга ГРИЦКО 
Остап КЕНДЗЬОР 
Любов ЛИТВИН 
Ярослав ЛИТВИН 
Олеся ПАЛІНСЬКА 
Ірина ПОБРАН 
Віталій СЕНИК 
Оксана ТУРКЕВИЧ 
Оксана П’ЯТКОВСЬКА 

 
 
 
 
 
 
 
 


