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19 березня 2009 року 
Зала засідань (ауд. 217) 

Харківського національного педагогічного університету  
ім. Г.С. Сковороди 

(м. Харків, вул. Артема, 29) 

14.00 – 18.00  
 
 

 Презентація видання «Діти емігрантів про себе» 
 Презентація мистецьких плакатів  

     «Щедре українське серце – Україні і світу!» 

14.00 – 14.45 

 
 

Терезія ЯЦЕНЮК   
Голова Наглядової Ради благодійного фонду «Open Ukraine» 
 

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

Наталія ГУМНИЦЬКА  
координатор проекту «Діти емігрантів про себе» 
 
 

Вітання 
Людмила Бєлова  
заступник голови Харківської обласної державної адміністрації 
 

Ігор ШУРМА 
заступник голови Харківської міської ради, директор Департаменту 
охорони здоровя та соціальних питань 
 

Олександр Микитюк  
в.о. ректора, проректор з наукової роботи Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 



 

 

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

14.45 – 16.00 
 

Модератор – Ірина КЛЮЧКОВСЬКА 
 

Віктор ГАРКАВЕЦЬ 
начальник Головного управління освіти і науки Харківської обласної 
державної адміністрації 
Створення умов запобігання процесам міграції в Україні та Харківському 
регіоні 
 

Лідія НЕЧЕПОРЕНКО 
професор, завідувач кафедри педагогіки Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна 
Передумови новітньої еміграції та шляхи її попередження 
 

Володимир КОЗЛІТІН 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії 
Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
Українська еміграція в країнах Європи і Північної Америки 1991-2009 рр. 
 

Марія ШВЕД 
кандидат педагогічних наук, доктор філософії, завідувач кафедри 
педагогіки Українського Католицького Університету 
Соціальне сирітство в Україні як національно-соціальна проблема 
 

Оксана ОНИПЧЕНКО 
доцент кафедри соціальної педагогіки Харківського гуманітарно-
педагогічного інституту 
Соціальне сирітство як соціально-педагогічне явище серед дітей 
трудових мігрантів 
 

Ольга РАССКАЗОВА 
професор кафедри соціальної педагогіки Харківського гуманітарно-
педагогічного інституту 
Соціальне виховання дітей трудових мігрантів шляхом організації 
культурно-дозвільної діяльності 
 

Григорій ПОЛТАР 
Санаторна школа-інтернат №11 для дітей з психоневрологічним 
захворюванням 
Соціальне і національне сирітство як наслідок еміграції 



 

 

 

Юлія ЧЕРНЕЦЬКА 
викладач кафедри соціальної педагогіки Харківського гуманітарно-
педагогічного інституту 
Проблема соціального сирітства вихованців інтернатних закладів 
 

Марина КАСЬЯНОВА 
викладач кафедри соціальної педагогіки Харківського гуманітарно-
педагогічного інституту 
Профілактика проблем соціальної адаптації дітей трудових мігрантів 
 

Олена КИРИЧЕНКО 
аспірант Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 
Соціально-педагогічна робота з сім’ями, які опинилися в складних 
життєвих ситуаціях: соціально-педагогічна допомога сім’ям трудових 
мігрантів 

 
 

Перерва на каву 

16.00 – 16.30 

 

 

 
Учасники дискусії 

16.30 – 18.00 
 

Ірина АНДРІЄВСЬКА 
головний спеціаліст відділу з питань забезпечення діяльності постійних 
комісій та фракцій Харківської обласної ради (молодіжна політика і 
соціальний захист) 
 

Євген БАГАЦЬКИЙ 
відповідальний секретар Харківської організації Союзу юристів України 
 

Іван БЕЛЕБЕХА 
член обласної організації Конгресу української інтелігенції, доктор 
економічних наук 
 

Світлана БЕРЕЖНА 
доцент, декан історичного факультету Харківського національного 
педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
 

 
 



 

 

Олена БРУК 
провідний спеціаліст відділу експертизи та прогнозування розвитку освіти 
Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної 
адміністрації 
 

Володимир ГАВЕНКО 
завідувач кафедри психіатрії, наркології і медичної психології Харківського 
національного медичного університету 
 

Віктор ГРИЦАЙ 
керівник Харківського міграційного центру 
 

Ганна ДЕХТЯР 
доцент кафедри державного та міжнародного права Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
 

Валерій ЗАДОРЕНКО 
соціальна служба допомоги 
 

Євгеній ЗАХАРОВ 
співголова Харківської правозахисної групи 
 

Анатолій ЗДОРОВИЙ 
кандидат технічних наук, голова обласної громадської організації 
політв’язнів і репресованих 
 

Анатолій КІНДРАТЕНКО 
голова обласної організації «Просвіта» 
 

Анна КОЖИНА 
доктор медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології і медичної 
психології Харківського національного медичного університету 
Денис КУЗНЄЦОВ 
начальник відділу по роботі з дитячими та молодіжними організаціями 
Харківського обласного центру молоді 
 

Галина МИХАЙЛЕНКО 
заступник начальника Головного управління освіти і науки, начальник 
відділу загальної середньої освіти Харківської обласної державної 
адміністрації 
 

Олена МІРОШНИЧЕНКО 
начальник відділу надання соціальних послуг молоді Харківського 
обласного центру зайнятості 
 

Тетяна МОЗГОВА 
доктор медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології і медичної 
психології Харківського національного медичного університету 
 



 

 

Тетяна ПЕЧЕРСЬКИХ 
начальник служби у справах дітей Харківської обласної державної 
адміністрації 
 

Микола ПОДБЕРЕЗСЬКИЙ 
завідувач кафедри соціальної педагогіки і правового виховання 
Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
 

Ігор РАССОХА 
кандидат історичних наук, доцент Харківської академії міського 
господарства 
 

Ірина РОЗУМЕНКО 
кандидат педагогічних наук, начальник відділу аспірантури і докторантури 
Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
 

Анатолій СЕРГІЄНКО 
радник голови Харківської обласної державної адміністрації з економічних 
питань 
 

Іван СТЕПАНЕЦЬ 
проректор з наукової роботи Харківського гуманітарно-педагогічного 
інституту 
 

Віктор УСТИМЕНКО 
голова комісії з правових питань та регуляторної політики Харківської 
обласної ради 
 

Євгенія ФРОЛОВА 
кандидат психологічних наук, викладач кафедри психологічного 
консультування і психотерапії Харківського національного університету  
ім. В. М. Каразіна 
 

Андрій ХИЖНЯК 
начальник управління у справах сім’ї та молоді Департаменту з 
гуманітарних питань Харківської міської ради 
 

Раїса ЧЕРНОВОЛ-ТКАЧЕНКО 
завідувач кафедри менеджменту освіти і психології Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди 
 

Людмила ШЕВЧУК 
завідувач сектору у справах національностей Головного управління з 
питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, 
оборонної та мобілізаційної роботи 

 



 

 
 

 
 
 

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 

 
 
 
 

 
 

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою  
Національного університету «Львівська політехніка» 

www.miok.lviv.ua 

 


