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Донецький державний університет управління 
(вул. Челюскінців, 163а, м. Донецьк) 

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 
Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО 
голова Донецької міської ради 
 

Олександр ПОВАЖНИЙ 
ректор Донецького державного університету управління 
 
представник дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 
в Україні 
 



 

 

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

14.45 – 16.00 
 

Модератор – Ірина КЛЮЧКОВСЬКА 
 

Людмила СОБОЛЕВСЬКА 
начальник відділу профілактичної роботи та соціального захисту Служби у 
справах неповнолітніх Донецької обласної державної адміністрації 
Стан соціального захисту дітей Донеччини 
 

Ірина КУЛІКОВА 
начальник служби працевлаштування випускників Донецького державного 
університету управління 
Сучасна українська еміграція та її виклики 
 

Валентина ШЕБАНІЦ 
практик-психолог Новозаводської ЗОШ № 2, консультант зі справ трудових 
мігрантів 
Соціалізація дітей трудових мігрантів 
 

Наталія ТИХОНОВА 
голова правління Красноармійської міської Ліги ділових і професійних 
жінок 
Проблема торгівлі людьми та соціальне сирітство як її наслідок 
 

Володимир НОСОВСЬКИЙ 
начальник Сектора міграційної служби у Донецькій області 
Реалізація та захист прав розлучених з батьками дітей 
 

Яків РОГАЛІН 
директор фонду «Доброта» 
Соціальні інновації 
 

 

 
 

Перерва на каву 

16.00 – 16.30 



 

 

Учасники дискусії 

16.30 – 18.00 
 

Ольга БОЙКОВА 
юридичний консультант Донецького Фонду соціального захисту і милосердя 
 

Людмила БУРКАЙ 
начальник методичного відділу Донецького обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
 

о. Роман ВОВК 
голова Комісії у справах сім’ї Донецько-Харківського Екзархату УГКЦ 
 

Аркадій ВОЛЬТФОГЕЛЬ 
завідувач дитячого відділення Донецького міського психоневрологічного 
диспансеру 
 

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

Людмила ГОРОВА 
голова Донецької обласної Ліги ділових і професійних жінок 
 

Микола ДЕМЧЕНКО 
декан факультету права і соціального управління Донецького державного 
університету управління 
 

Наталія ДІДЕНКО 
завідувач кафедри філософії і психології, кандидат філософських наук, 
доцент Донецького державного університету управління 
 

Тамілія ДОЦЕВИЧ 
кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії і психології 
Донецького державного університету управління 
 

Лідія ЖОВНІРЕНКО 
завідувач кафедри спеціальних психологічних дисциплін факультету 
психології Донецького інституту соціальної освіти, кандидат медичних 
наук, доцент 
 

о. Михайло ЗАВЕРЧУК 
голова Капеланства Донецько-Харківського Екзархату УГКЦ 
 

Інна ЗАХАРОВА 
голова Донецького міського відділення Спілки жінок України «За майбутнє 
дітей України» 
 

Дарія КАСЬЯНОВА 
керівник проектів благодійного фонду Рената Ахметова «Розвиток України»  
 



 

 

Світлана КОРАБЛЬОВА 
відповідальний секретар Спілки жінок Донецька 
 

Тетяна КОПИЛОВА 
начальник управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків 
Донецької міської ради 
 

Наталія КОРНІЄНКО 
заступник начальника управління освіти і науки Донецької обласної 
державної адміністрації 
 

Валентин ЛАКТІОНОВ 
заступник міського голови, начальник управління освіти Донецької міської ради 
 

Галина ЛОМАКІНА 
завідувач центру національного виховання Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
 

Людмила ЛЮБКІНА 
провідний спеціаліст управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних 
зв’язків Донецької міської ради 
 

Євген МІКІТЕНКО 
начальник відділу у справах громадянства, міграції та реєстрації фізичних 
осіб Донецького міського управління УМВС України в Донецькій області 
 

о. Ростислав МУХОВСЬКИЙ 
голова Коміcії у справах молоді Донецько-Харківського Екзархату УГКЦ 
 

Віра НЕМИЛОСТИВА 
голова комісії з питань науки та освіти Донецької обласної ради 
 

Маргарита ОВЧІННІКОВА 
аспірант кафедри педагогіки Донецького національного університету 
 

Артем ОЛЬХІН 
методист Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
 

с. Людмила ПАНАСЮК 
голова Катехитичної комісії Донецько-Харківського Екзархату УГКЦ 
 

Світлана ПАНІОТОВА 
директор Донецького міського центру зайнятості 
 

Микола ПАНТЕЛЮК 
гетьман Українського козацтва, професор, академік Академії проблем 
безпеки, оборони і правопорядку 
 

о. Василь ПАНТЕЛЮК 
директор Благодійного фонду «Карітас – Донецьк» 
 



 

 

Ярослав ПАСЬКО 
професор кафедри соціології управління Донецького державного 
університету управління 
 

Петро ПЛОТНІКОВ 
доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Донецького 
національного університету 
 

Максим РОВІНСЬКИЙ 
начальник управління  зв`язків з громадськістю Донецької міської ради 
 

Микола СЄДОВ 
перший заступник директора Донецького обласного центру зайнятості  
 

Володимир СКНАР 
заступник начальника управління освіти Донецької міської ради 
 

Олена СУХАНЕВИЧ 
практикуючий психолог Донецького міського психоневрологічного 
диспансеру 
 

Валерій ТКАЧЕНКО 
аспірант кафедри педагогіки Донецького національного університету 
 

Геннадій ФОМЕНКО 
головний лікар Донецького міського психоневрологічного диспансеру 
 

Олексій ЧЕРНИШОВ 
ректор Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
 

Ольга ЧЕРКАШИНА 
начальник відділу активної підтримки безробітних Донецького міського 
центру зайнятості 
 

Ірина ЧЕРТКОВА 
завідувач відділу у справах дітей Донецької міської ради 
 

Оксана ЧУГРІНА 
кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії і психології 
Донецького державного університету управління 
 

Олена ЩЕПЛЕВА 
заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту 
населення Донецької 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 
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