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Презентація видання «Діти емігрантів про себе» 
Презентація мистецьких плакатів  

«Щедре українське серце – Україні і світу!» 
 

Терезія ЯЦЕНЮК  – член Міжнародного благодійного фонду «Open 
Ukraine» 
 

Ірина КЛЮЧКОВСЬКА – керівник проекту «Діти емінрантів про себе», 
директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 
діаспорою НУ «Львівська політехніка» 
 

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) 
 

Вітання 
Ірина ГЕРАЩЕНКО – народний депутат України, голова Підкомітету з 
питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів Комітету з 
питань європейської інтеграції ВР України 
Лілія ГРИГОРОВИЧ – народний депутат України, секретар комітету 
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, голова Союзу 
українок України 
Юрій ГНАТКЕВИЧ – народний депутат України, голова Підкомітету з 
питань жертв політичних репресій, етнополітики, упередження 
національних конфліктів, біженців, міграції та у зв'язках з українцями, 
які проживають за кордоном Комітету з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради 
України 
Тетяна КОНДРАТЮК – заступник Міністра сім’ї, молоді та спорту 
України 
Іван ДРАЧ – голова товариства «Україна-Світ» 
Елла ЛІБАНОВА – директор Інституту демографії та соціальних 
досліджень НАН України 



 

 

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

11.30 – 13.30 
 
 
 

Модератор – Ірина Ключковська 
 

Людмила НІКОЛАЄНКО 
директор Обласного центру соціальних служб для молоді Київської 
обласної державної адміністрації 
Система соціальної підтримки дітей емігрантів як запорука 
попередження появи соціальних сиріт в Україні 
 

Михайло ПЕТРУНЯК 
президент Асоціації українців в Іспанії «Україна» 
Нова хвиля українського сирітства: причини і наслідки 
 
Олена МАЛИНОВСЬКА  
завідувач Відділу соціально-економічної та демографічної ситуації 
Національного інституту проблем міжнародної безпеки 
Вирішення проблем трудової міграції засобами міграційної політики 
 
Ольга ПІЩУЛІНА 
завідувач сектором Відділу економіки та соціальної стратегії 
Національного інституту стратегічних досліджень 
Соціальні наслідки еміграції 
 
с. Луїза ЦЮПА 
директор Катехитично-Педагогічного інституту Українського 
Католицького Університету 
Роль церкви в адаптації дітей українських мігрантів в чужорідне 
середовище і збереженні національної ідентичності 
 
Валерій РЯБЕНКО 
виконавчий директор Міжнародної громадської організації українців 
«Четверта Хвиля» кандидат філософських наук 
Ключові чинники новітнього соціального і національного сирітства та 
шляхи й нагальні заходи його усунення  



 

 

 
Дмитро КРАВЧЕНКО 
директор Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер», заслужений 
працівник освіти, канд. філос. наук 
Еміграція талановитої молоді: наслідки та перспективи 
 
Ярослав БАГРІЙ  
директор науково-практичного центру психологічної допомоги 
«Імаго», лікар-психіатр кафедри дитячо-юнацької та судової 
психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти 
(НМАПО) 
Проблеми адаптації дитини емігранта, самого емігранта і порушення 
комунікації між ними 
 
Ольга ЛИСЕНКО 
заступник директора Школи соціальної роботи ім. В.Полтавця 
НАУКМА 
Психологічні аспекти соціального і національного сирітства 
 
Наталія БЕЗБОРОДОВА  
керівник програми укріплення сім’ї МБО «Благодійний фонд СОС 
Дитяче Містечко» 
Превентивні заходи запобігання соціального сирітства  
 
Валентина СНІГУЛЬСЬКА 
керівник проекту газети «Соціальний педагог». Видавництва 
«Шкільний світ» 
ЗМІ та проблеми дітей, які стали сиротами внаслідок еміграції  



 

 

Учасники дискусії 

13.00 – 13.30 
 

Михайло БАБІРЕНКО – директор представництва Вестерн Юніон 
Файненшл Сервісес ГмбХ в Україні 
 
Василь БОЄЧКО – начальник Управління з питань закордонного 
українства Міністерства закордонних справ України 
 
Daiva Vilkelyte – представник  Міжнародної організації міграції 
 
Михайло ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ – директор Інститут післядипломної 
педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету ім. Б. 
Грінченка 
 
Людмила ВОЛИНЕЦЬ – директор Департаменту усиновлення та захисту 
прав дитини Міністерства сім’ї, молоді та спорту 
 
Наталія ВОРОБЕЙ – PR-менеджер видавництва «Шкільний світ» 
 
Марія ГЛОБА – головний спеціаліст департаменту міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції МОН 

 
Катерина ГОЛЯНИЧ – менеджер з маркетингу представництва Вестерн 
Юніон Файненшл Сервісес ГмбХ в Україні 
 
Андрій ГОРСЬКИЙ – голова правління 
Всеукраїнської громадської соціальної ради ВБО «Громадська соціальна 
рада» 
 
Станіслав ЛАЗЕБНИК – голова громадської організації «Разом» 
 
Наталія ЛОГОВЕЦЬ – начальник відділу соціально-гуманітарної політики 
Київської обласної ради 
 
Тетяна ЛОГУШ – голова правління Міжнародного благодійного фонду 
"Мистецька скарбниця" 
 
 



 

 

Ірина МАНОХА – декан факультету психології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 
Тарас МИХАЛЬНЮК – науковий співробітник Регіонального 
представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі 
 
Марина МОСІЄНКО – генеральний директор видавництва «Шкільний 
світ» 
 
Світлана НІКІТЧУК – начальник відділу організації та сприяння 
працевлаштуванню Київської обласної служби зайнятості 
 
Алла РАТУШНА – директор середньої школи №75 
 
Михайло РАТУШНИЙ – Голова правління Інституту національного 
державознавства 
 
Олена САРАТОВА – директор середньої школи №89 
 
Наталія СТЕПАНОВА – заступник директора середньої школи №88 
 
Ірина ТІМОШИНА – начальник Управління моніторингу та аналітичного 
забезпечення діяльності у сфері захисту суспільної моралі Національної 
експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Кабінету 
міністрів України 
 
Ольга ХИЖНА – заступник директора з наукової роботи інституту 
педагогіки і психології Національного педагогічного університету  
ім. М. П. Драгоманова 


