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27 листопада 2008 року 
Львівська обласна державна адміністрація 

 

 

 



 

 

27 листопада 2008 року 
Львівська обласна державна адміністрація 

(вул. Винниченка, 18; кім. 257) 
14.00 – 15.00 

 

Презентація видання «Діти емігрантів про себе» 
Презентація мистецьких плакатів  

«Щедре українське серце – Україні і світу!» 
 

Володимир ЧУМАК – менеджер програми «Міграція сьогодні» 
Міжнародного благодійного фонду «Open Ukraine» 
 

Ірина КЛЮЧКОВСЬКА – директор Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» 
 

Ігор КАЛИНЕЦЬ – заступник директора Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка», голова журі 
Міжнародного конкурсу української молоді «Діти емігрантів про себе» 
 

Михайло ПЕРУН – директор Видавничого дому «Артос» Фундації 
«Андрей» 
 

Оксана МІЩУК – переможець Міжнародного конкурсу української 
молоді «Діти емігрантів про себе» (Ізяславський НВК ЗОШ -  ст. №5 
ім. О. Потебні) 
 

Євгеній КОБЛЯ – переможець Міжнародного конкурсу української 
молоді «Діти емігрантів про себе» (Кам’янець-Подільська ЗОШ №6) 
 

Софія ГОТЬКО – переможець Міжнародного конкурсу української 
молоді «Діти емігрантів про себе» (СЗШ №96, м. Львів) 
 

Ліліана ТИМОШЕНКО – переможець Конкурсу мистецького плаката 
«Щедре українське серце – Україні і світу!» (Львівська національна 
академія мистецтв) 

 
Вручення книжок та плакатів переможцям 
Вручають: 
Володимир ЧУМАК – менеджер програми «Міграція сьогодні» 
Міжнародного благодійного фонду «Open Ukraine»; 
Наталія ГУМНИЦЬКА – координатор проекту «Діти емігрантів про себе» 



 

 

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

15.00 – 18.00 
 
 

Перше засідання 

15.00 – 16.00 
 

Головуючі: Ірина Ключковська, Володимир Чумак 
 

Василь КОСТИЦЬКИЙ  
голова Національної експертної комісії України з питань захисту 
суспільної моралі при Кабінеті міністрів України, д-р юридичних наук, 
професор, член-кореспондент АПрНУ 
Проблеми української єдності: морально-етичні засади 
 

Михайло ПЕТРУНЯК 
президент Асоціації українців в Іспанії «Україна» 
Нова хвиля українського сирітства: причини і наслідки 
 

Анатолій КОЗАК 
генеральний секретар національного бюро у Львові МБФ «Карітас 
Україна»  
Сучасна українська еміграція та її виклики. Соціальне і національне 
сирітство 
 

Ігор МАРКОВ 
завідувач сектору етносоціальних досліджень Інституту 
народознавства НАН України, координатор проекту дослідження 
української трудової міграції у державах перебування Міжнародного 
благодійного фонду «Карітас України» 
Українські трудові мігранти у країнах перебування: штрихи до 
соціологічно-статистичного портрета 
 

С.Луїза ЦЮПА 
директор Катехитично-Педагогічного інституту Українського 
Католицького Університету 
Морально-духовне виховання дітей сучасної еміграції 
 



 

 

 

Григорій СЕЛЕЩУК 
голова Комісії УГКЦ у справах мігрантів 
Діти емігрантів після повернення батьків додому: виклики 
відродження сім’ї 
 

Оксана ПРОНЮК, Ігор ЛАЗОРИШИН 
Представники спільноти колишніх заробітчан «Пієта» (група 
соціальної адаптації заробітчан) 
Заробітчанство очима дітей (із досвіду роботи групи соціальної 
адаптації «ПІЄТА» м. Івано-Франківська) 

 
 
 
 

Перерва на каву 

16.00 – 16.30 
 
 
 
 
 

Друге засідання 

16.30 – 17.30 
 

Ольга ОГЕРЧУК 
начальник відділу організації профорієнтації Львівського обласного 
центру зайнятості 
Сучасна українська еміграція та її виклики 
 

Тарас ГУРЕЙ 
начальник Відділу у справах дітей Департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради 
Проблеми соціального супроводу дітей-емігрантів 
 

Борис ДОВЖУК 
заступник директора Тернопільського обласного центру зайнятості 
Регіональні аспекти зовнішньої трудової міграції та їх наслідки для 
Тернопільської області 



 

 

 
 
Галина КАТОЛИК 
доцент кафедри психології філософського факультету ЛНУ  
ім. І. Франка, віце-президент Асоціації практикуючих психологів 
Львівської області, голова Секції дитячої та юнацької психотерапії УСП 
Європейська інтеграція: діти трудових емігрантів – погляд 
практикуючого психолога 
 

Мар’яна НАРТІКОВА 
завідувач Львівського обласного центру дитячої психотерапії та 
сімейного консультування 
Про роботу Львівського обласного центру дитячої психотерапії та 
сімейного консультування з дітьми-емігрантами 
 

Ярослав КОВАЛЬ 
заступник директора Львівського обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
Соціальний супровід дітей, батьки котрих (один із батьків) тимчасово 
перебувають за кордоном з метою працевлаштування 
 

Наталія ЛАВРЕЦЬКА 
секретар Постійної комісії з питань молоді та спорту 
Соціальне і національне сирітство як наслідок еміграції 
 

Галина ЩЕРБА 
доцент кафедри соціології економічного факультету Львівського 
національного університету  ім. І. Франка 
Міграційний потенціал студентської молоді в контексті молодіжної 
державної політики України 

 



 

 

Дискусія     17.30 – 18.00 
 

Михайло БАБІРЕНКО – директор представництва Western Union 
 

Степан ГЕЛЕЙ – проректор з навчально-виховної роботи Львівської 
комерційної академії 
 

Катерина ГОЛЯНИЧ – менеджер представництва Western Union 
 

Лілія ГУК – директор Гендерного Ресурсного Центру Управління у 
справах сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації 
 

Роман ДІДУЛА – письменник, член журі Міжнародного конкурсу 
української молоді «Діти емігрантів про себе» 
 

Богдан ЗАВЕРУХА – начальник Відділу міграційної служби у Львівській області 
 

Наталія МИКОЛАЙЧУК – консультант з трудової міграції 
Західноукраїнського ресурсного центру 
 

Олександр ПРОКОПЮК – здобувач Інституту регіональних досліджень 
НАН України 
 

Іван СЛОБОДЯН – заступник начальника Головного управління праці та 
соціального захисту населення Львівської обласної державної 
адміністрації 
 

Алла СОТНИК – головний лікар Львівського обласного дитячого 
психоневрологічного диспансеру 
 

Лариса ФЕДОРІВ – член постійної комісії з питань освіти і науки 
Львівської обласної ради 
 

Юлія ФЕЛЕНЧАК – здобувач Інституту регіональних досліджень НАН 
України 
 

Павло ХОБЗЕЙ – начальник Головного управління освіти і науки 
Львівської обласної державної адміністрації 
 

Марія ХРИСТИНИЧ – голова постійної комісії з питань культури, 
духовного відродження, ЗМІ та туризму Львівської обласної ради 
 

Марта ЧУМАЛО – заступник голови Львівської громадської організації 
«Жіночі перспективи» 
 

Марія ШВЕД – завідувач кафедри педагогіки Українського Католицького 
Університету 
 

Оксана ЯКОВЕЦЬ – заступник начальника Головного управління праці та 
соціального захисту 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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