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21 травня 2009 року 

Мала Зала Одеської міської ради 

 

 



 

 

21 травня 2009 року 

Мала Зала Одеської міської ради 
 

 (площа Думська, 1) 

14.00 – 17.30  
 
 

 Презентація видання «Діти емігрантів про себе» 

 Презентація мистецьких плакатів  
     «Щедре українське серце – Україні і світу!» 

  Перегляд відеоролика «Діти чи гроші?»  
(автори – колектив підлітків-волонтерів мобільної молодіжної 

фокус-групи «Сталкери», учні Новоазовської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Донецької області,  

керівник – практичний психолог Валентина Шебаніц) 
 

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 
Тетяна ФІДІРКО 
заступник голови Одеської міської ради 
 

 
 



 

 

Круглий стіл  
«Новітня еміграція:  

проблеми соціального і національного сирітства» 

14.45 – 15.45 
 

Модератор – Ірина КЛЮЧКОВСЬКА 
 
Ольга ПОТОПАХІНА  

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільно-
правових відносин економіко-правового факультету Одеського 
національного університету ім. І. І. Мечникова  
Правове забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
 

Наталія ХМЕЛЬ 
кандидат психологічних наук, доцент, директор Інституту психології 
Південноукраїнського державного педагогічного університету 
ім. К. Д. Ушинського 
Психологічні аспекти проблеми адаптації  
 

Олена БУЙНЕВИЧ  
директор Одеської ЗОШ №44 
Компенсаторні можливості сучасної школи у вирішенні проблеми 
соціального сирітства 
 

Тетяна СЕМИКОП 
керівник Громадської організації «Віра, надія, любов» 
Соціальний супровід дітей-сиріт 
 

 
 

 

Перерва  

15.45 – 16.00 



 

 

Учасники дискусії 

16.00 – 17.30 
 

Таїсія АБОЗІНА 
методист НМЦПТО в Одеській області 
 

Неля БЕРЕЗИНСЬКА 
начальник відділу міжнародних зв’язків Південноукраїнського державного 
педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського 
 

Тетяна БЄЛОВА 
начальник відділу по роботі з біженцями Управління міграційної служби в 
Одеській області 
 

Інна БОГДАНОВА 
соціальний педагог кафедри соціальної педагогіки Південноукраїнського 
державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського 
 

Марія БУЛГАКОВА 
контактна особа благодійної акції «Обыкновенное чудо» 
 

Юрій ДЕМЕДЮК 
провідний спеціаліст Управління внутрішньої політики Одеської міської 
ради 
 

Людмила ЗІЛКОВСЬКА 
кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана економіко-правового 
факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова 
 

Валерій ІВЧЕНКО 
секретар постійної комісії Одеської обласної ради з питань охорони 
здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства 
 

Володимир КАРЛЮК 
заступник начальника Управління у справах преси та інформації Одеської 
обласної державної адміністрації 
 

Дмитро КВЯТКОВСЬКИЙ 
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціальної 
роботи та кадрового менеджменту Одеського національного 
політехнічного університету 
 



 

 

Володимир КІРОВ 
голова Управління у справах сім’ї та молоді Одеської обласної державної 
адміністрації 
 

Ганна КОПЦЮХ 
заступник голови центру консультування мігрантів в Одесі при Південно-
українському центрі молодих юристів 
 

Віктор КРУГЛОВ 

кандидат фізико-математичних наук, професор, директор Інституту 
математики, економіки та механіки Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечнікова 
 

Світлана КУЧЕРЕНКО 
викладач кафедри українознавства Одеської академії будівництва та 
архітектури 
 

Анатолій КШАНОВСЬКИЙ 
священик християнської церкви м. Ізмаїл 
 

Марія МІЛОВА 
завідувач кафедри соціальних наук Одеської державної академії холоду 
 

Євгеній МИДЛЯР 
начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів та об’єднань 
громадян, правової роботи та правової освіти Головного управління 
юстиції в Одеській області 
 
Тамара МОСЄЙЧУК 
доцент кафедри соціології Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечникова 
 

Владислав НОСОВ 
завідувач відділу сім’ї Управління молодіжної і сімейної політики Одеської 
міської ради 
 

Світлана ОНИЩЕНКО 
заступник голови Служби у справах дітей Одеської міської ради 
 

Віталій ОНИЩУК 
завідувач кафедри соціології Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечникова 



 

 

 

Ігор ПЕТРЕНКО 
член ради Одеської обласної організації «Просвіта», член Національної 
спілки журналістів України, член Спілки українських журналістів Канади і 
США 
 

Олександр РАДІОНОВ 
голова правління Южненського міського благодійного фонду «Час молоді» 
 
Валерій СОРОКА 
головний спеціаліст відділу соціальної роботи Одеського міського 
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
 

Олександр СТЕПАНЧЕНКО 
голова Одеської обласної організації «Просвіта» 
 

Ірина ТКАЧ 
начальник інформаційно-аналітичного відділу Інформаційного 
управління Одеської міської ради 
 

Наталія ЧАЙЧУК 
начальник Управління внутрішньої політики Одеської міської ради 
 

Володимир ЧУМАК 
декан історико-філологічного факультету Південноукраїнського 
державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського 
 

Людмила ШВИРЬОВА 
начальник Служби у справах дітей Одеської обласної державної 
адміністрації 
 

Анатолій ШУБНИЙ 
директор Департаменту праці і соціальної політики Одеської міської 
ради 

 
 



 

 

 

 
 
 
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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