
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ



13 грудня 2011 року

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ГЕЙТКІПІНГ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 
КОЖНОЇ ДИТИНИ НА ВИХОВАННЯ У СІМ’Ї
ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференц-зал, 1-ий поверх

ПАВЛЕНКО Юрій Олексійович 
Уповноважений Президента України з прав дитини               

ПОДАШЕВСЬКА Тетяна Леонтіївна 
Заступник Голови Київської обласної державної адміністрації  

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ

Конференц-зал, 1-ий поверх

1. Політика забезпечення прав дитини: світові тенденції та Україна 
ДИБАЙЛО Василина Дмитрівна, директор Партнерства «Кожній дитині»

2. Створення можливостей для сімей: досвід EveryChild у впровадженні 
механізму гейткіпінгу 
МАРТІН Трейсі, заступник директора з програм EveryChild (Лондон, Великобританія)

3. Державна політика України щодо забезпечення права дитини на виховання 
в сім’ї в контексті Рекомендацій Комітету ООН з прав дитини 
ФІЛІПІШИНА Аксана Анатоліївна, в.о. директора департаменту з усиновлення та захисту прав 
дитини Міністерства соціальної політики України

4. Розвиток системи підтримуючих послуг для сімей з дітьми: проблеми 
та перспективи  
ПІНЧУК Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, начальник управління соціальних 
служб департаменту сімейної політики Міністерства соціальної політики України

2

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Виробити пропозиції щодо подальших кроків реформування системи забезпечення прав дітей 
та підтримки сімей в Україні на основі  Рекомендацій Комітету ООН з прав дитини та напрацювань 
проекту «Попередження вилучення дітей із сімейного середовища шляхом впровадження механізму 
гейткіпінгу в Україні», що впроваджувався у Київській області протягом 2009-2011 р.р.

ЦІЛІ
Здійснити ог-
ляд  держав-

ної політики в сфері 
підтримки сімей та 
забезпечення прав 
дітей в контексті 
кращих  світових 
практик

09.30 – 09.45

09.45 – 11.00 

1 Презентувати   
 досвід проекту 

щодо впровадження 
механізму гейткіпінгу, 
створення системи 
сімейно орієнтованих 
послуг для сімей з діть-
ми в громаді, основні 
підходи до процедур 
прийняття рішень 
в найкращих інтере-
сах дитини

2 Ознайомити          
з національни-

ми та міжнародними 
підходами до виявлен-
ня потреб вразливих 
сімей з дітьми, плану-
вання та надання їм 
послуг, моніторингу 
впливу цих послуг та 
оцінки їх якості

3 Створити умо-       
ви для обміну 

досвідом роботи 
між представниками 
влади, практиками 
та науковцями

4 Запропонувати 
    (визначити) 

першочергові  кроки 
та механізми впро-
вадження комплекс-
ної стратегії, спрямо-
ваної на підтримку 
сімей та забезпе-
чення  прав дітей.
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5. Парламентський контроль в сфері захисту дитини 
ІВАНОВА Наталія Іванівна, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини з питань захисту прав дитини, рівноправ’я та недискримінації

6. Впровадження механізму гейткіпінгу в систему захисту дітей: досягнення, 
уроки та виклики проекту 
КИЯНИЦЯ Зінаїда Петрівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора 
Партнерства «Кожній дитині»

7. Формування цілісної системи забезпечення  прав  дітей та підтримки сімей з 
дітьми в Київській області 
АНДРІЯШ Сергій Петрович, начальник служби у справах дітей Київської обласної 
державної адміністрації

8. «Наша місія – зберегти родину для дитини» 
ДУДКО Наталія Леонідівна, патронатний вихователь першої в Україні прийомної сім’ї 
термінового влаштування

ПЕРЕРВА

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Конференц-зал, 1-ий поверх

9. Система соціального захисту сімей з дітьми: зміна парадигми 
АКІМОВА Габріела, радник з питань захисту прав дітей Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

10. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: особливості впровадження в Україні   
ПЕТРОЧКО Жанна Василівна, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник 
лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання НАПН України, науковий 
експерт Партнерства «Кожній дитині»

11. Відповідальність громади за становище сімей з дітьми: управлінський аспект 
ДУХОТА Валентина Іванівна, заступник голови Вишгородської районної державної 
адміністрації

12. Підвищення професійної компетентності працівників соціальної сфери –
головна передумова забезпечення якості соціальних послуг 
ЗВЄРЄВА Ірина Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 
співробітник лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН 
України, науковий експерт Партнерства «Кожній дитині»

13. Базові принципи, підходи та технології формування системи роботи з 
підтримки вразливих сімей з дітьми 
ГОНЧАРОВА Ірина Павлівна, завідувачка відділення науково-методичного забезпечення 
Соціально-реабілітаційного центру «Отрадное» (Москва, Росія)

ОБІД 

Зал «Слов’янський», 2-ий поверх 

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ 

ПЕРЕРВА

ЗАСІДАННЯ СЕКЦІЙ

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Конференц-зал, 1-ий поверх
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11.00 – 11.30

 11.30 – 13.00 

14.00 – 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.50 

17.00 – 17.45 

13.00 – 14.00 



14.00 –15.30   ЗАСІДАННЯ
15.30–15.50   ПЕРЕРВА
15.50 –16.50   ЗАСІДАННЯ
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Секція 1  

Виступи

1. Досвід Партнерства «Кожній дитині» у підвищенні 
кваліфікації соціальних працівників через 
упровадження інноваційних технологій і методик 
ЄСИПЕНКО Олена Миколаївна, менеджер тренінгових програм 
Партнерства «Кожній дитині» 

2. Взаємодія установ освіти та соціальної сфери Київського 
регіону у формуванні професійної компетентності 
фахівців 
КЛОКАР Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, ректор 
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 
кадрів

3. Методично-навчальні напрацювання в сфері 
професійної підготовки соціальних працівників 
як результат успішної взаємодії державного та 
недержавного сектору 
ДУБІНІНА Ірина Миколаївна, незалежний експерт

4. Сучасний підхід до кадрової політики у соціально-
реабілітаційних закладах 
ГОНЧАРОВА Ірина Павлівна, завідувачка відділенням науково-
методичного забезпечення Соціально-реабілітаційного центру 
«Отрадное» (Москва, Росія) 

5. Досвід підготовки соціальних педагогів за 
спеціалізацією «Соціально-педагогічна робота з сім’єю» 
КОНОНЧУК Антоніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
декан факультету психології та соціальної роботи Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя

6. Досвід роботи науково-практичної лабораторії 
інклюзивної освіти в Херсонському державному 
університеті 
КОРШУН Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, завідувач 
кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського 
державного університету

7. Тренінгові технології підготовки фахівців соціальної 
сфери у вищій школі 
БАЙДАРОВА Ольга Олегівна, кандидат психологічних наук, асистент 
кафедри соціальної роботи Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка, тренер Партнерства «Кожній дитині»

8. Забезпечення професійної компетентності соціальних 
працівників як умова якісного надання соціальних 
послуг сім’ям з дітьми 
МЕЛЬНИЧЕНКО Оксана Миколаївна, директор Києво-
Святошинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, тренер Партнерства «Кожній дитині»

Керівники секції

ЗВЄРЄВА Ірина Дмитрівна 
доктор педагогічних наук, 
професор, головний науковий 
співробітник лабораторії 
соціальної педагогіки Інституту 
проблем виховання НАПН 
України

ЄСИПЕНКО Олена Миколаївна 
магістр державного управління, 
менеджер тренінгових програм 
Партнерства «Кожній дитині», 
національний тренер із 
соціальної роботи із сім’ями, 
дітьми та молоддю. 

Ключовий експерт

ПІНЧУК Ірина Миколаївна 
кандидат педагогічних наук, 
доцент, начальник управління 
соціальних служб департаменту 
сімейної політики Міністерства 
соціальної політики України, 
заслужений працівник 
соціальної сфери

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Секція А, 1-й поверх 
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Секція 2

Виступи

1. Особливості розвитку підтримуючих послуг для сімей з 
дітьми в сільській громаді 
БАЧИНСЬКА Валентина Петрівна, заступник голови Білоцерківської 
районної державної адміністрації 

2. Модель розвитку послуг підтримки дітей та сімей на 
рівні територіальної громади 
ТАТАРЧУК Надія Василівна,  заступник директора ПБО «Надія та 
житло для дітей» в Україні

3. Роль соціального працівника в активізації громади 
КРАВЧЕНКО Марина Вікторівна, провідний спеціаліст 
Новопетрівського сільського центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

4. Залучення додаткових ресурсів для розвитку сімейно 
орієнтованих послуг на селі 
КОСТЕЦЬКА Вікторія Вільївна, директор Фастівського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5. Впровадження сімейно орієнтованого підходу 
в організацію підтримки сімей з дітьми в м. Бровари 
ВИНОГРАДОВА Лариса Миколаївна, заступник міського голови 
м. Бровари

6. Інтернат чи сімейна опіка: подолання опору змінам 
КИСЕЛЬОВА Валентина Миколаївна, начальник Служби у справах 
дітей Білоцерківської міської ради

7. Роль громади міста Києва в створені підтримуючих 
послуг для сімей з дітьми 
ВОВК Володимир Семенович, начальник Головного управління 
у справах сім’ї, молоді та спорту Київської міської державної 
адміністрації, заслужений працівник соціальної сфери

8. Досвід МБО «Благодійний фонд «СОС Дитяче 
Містечко» в розвитку комплексних послуг, спрямованих 
на забезпечення права дитини зростати в сімейному 
середовищі 
РОСТАЛЬНА Марія Іванівна, національний координатор програм 
укріплення сім’ї МБО «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко»

9. Роль соціального центру «Мати і дитина разом» 
в процесі захисту прав дітей та підтримки сімей з дітьми 
ПАСІЧНЮК Юлія Миколаївна, директор Київського обласного 
соціального центру «Мати і дитина разом»

Керівники секції

РУДЬКО Наталія Петрівна 
директор Київського обласного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

СТРИГА Лариса Іванівна  
менеджер проектів Партнерства 
«Кожній дитині», мережевий 
терапевт

Ключовий експерт

ТАТАРЧУК Надія Василівна 
заступник директора ПБО «Надія 
та житло для дітей» в Україні

14.00 –15.30   ЗАСІДАННЯ
15.30–15.50   ПЕРЕРВА
15.50 –16.50   ЗАСІДАННЯ

Секція В, 1-й поверх 

РОЗВИТОК СІМЕЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ПОСЛУГ НА РІВНІ 
ГРОМАДИ
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Секція 3 Зал «Київ», 3-й поверх

Керівники секції 

АНДРІЯШ Сергій Петрович 
магістр державного управління, 
начальник служби у справах дітей 
Київської обласної державної 
адміністрації

ДИБАЙЛО Василина Дмитрівна 
директор Партнерства «Кожній 
дитині»      

Ключовий експерт

АЛЄКСЄЄНКО Марія Костянтинівна 
голова ради ВГО «Жіночий 
консорціум України»

Виступи

1. Моніторинг забезпечення прав дітей: міжнародні 
стандарти та підходи 
ДИБАЙЛО Василина Дмитрівна, директор Партнерства 
«Кожній дитині»

2. Збір та аналіз статистичної інформації щодо 
захисту дітей в Україні 
КАЛАЧОВА Ірина Володимирівна, директор департаменту 
статистики послуг Державної служби статистики України

3. Комплексна система оцінки забезпечення прав 
дитини: баланс між міжнародними стандартами 
та національною практикою 
МАРТИНОВА Юлія Ярославівна, старший викладач 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», 
експерт з питань моніторингу Партнерства «Кожній дитині»

4. Критерії ефективності діяльності органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування у 
сфері забезпечення прав дитини: досвід Київської 
області 
АНДРІЯШ Сергій Петрович, начальник служби у справах дітей 
Київської обласної державної адміністрації

5. Демонстрація програмного забезпечення системи 
моніторингу  
ЛАУШНИК Оксана Ігорівна, заступник директора Партнерство 
«Кожній дитині»

6. Моніторинг дотримання прав дитини в Україні: 
роль громадських організацій 
АЛЄКСЄЄНКО Марія Костянтинівна, голова ради ВГО 
«Жіночий консорціум України»

7. Проблема прав дитини з огляду на новітні 
технології в усіх сферах життя (від техніки до 
соціотехніки) 
КРАЄВА Раїса Василівна,  методист обласного центру дитячої 
та юнацької творчості «Самоцвіт»

14.00 –15.30   ЗАСІДАННЯ
15.30–15.50   ПЕРЕРВА
15.50 –16.50   ЗАСІДАННЯ

Зал “Київ”, 3-й поверх 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ: 
СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
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Секція 4 Конференц-зал, 1-ий поверх

Керівники секції 

КИЯНИЦЯ Зінаїда Петрівна 
кандидат педагогічних наук, 
заступник директора Партнерства 
«Кожній дитині»

ПЕТРОЧКО Жанна Василівна  
доктор педагогічних наук, провідний 
науковий співробітник лабораторії 
дитячих об’єднань Інституту проблем 
виховання НАПН України, науковий 
експерт Партнерства «Кожній дитині» 

Ключовий експерт

КОЧЕМИРОВСЬКА Олена Олексіївна  
кандидат психологічних наук, 
головний консультант відділу 
соціальної політики Національного 
інституту стратегічних досліджень

Виступи

1. Можливості деінституалізації дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
МАКАРОВА Олена Володимирівна, доктор економічних 
наук, заступник директора Інституту демографії та соціальних 
досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

2. Реформування системи послуг в громаді м. Біла 
Церква щодо забезпечення найкращих інтересів 
дитини  
АНТОНЮК Микола Анатолійович, заступник міського голови 
м. Біла Церква

3. Як «не загубити» дитину в міжвідомчій взаємодії. 
ПОСТОЛЮК Галина Іванівна, директор ПБО «Надія та житло 
для дітей» в Україні

4. Підтримка сім’ї та дітей – не бюджетний тягар, а 
запорука ефективного розвитку  
КОЧЕМИРОВСЬКА Олена Олексіївна, кандидат психологічних 
наук, головний консультант відділу соціальної політики 
Національного інституту стратегічних досліджень

5. Раннє виявлення дітей перших років життя, які 
виховуються у вразливих сім’ях: організація 
медико-соціального супроводу 
КНЯЗЬКА Тетяна Миколаївна, головний спеціаліст, лікар-
педіатр Головного управління охорони здоров’я Київської 
обласної державної адміністрації

6. Соціальна підтримка одиноких матерів та сімей з 
дітьми, які мають особливі потреби: проблеми та 
шляхи вирішення 
МАКІЙЧУК Тетяна Миколаївна,  головний науковий 
консультант відділу соціальних питань і праці Головного 
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 
України

7. Ознаки нехтування потребами дитини та 
жорстокого поводження в сім’ї: механізми 
виявлення на ранніх етапах 
СИНЮШКО Мар’яна Леонідівна, експерт Партнерства 
«Кожній дитині»

8. Використання технології мережевих зустрічей в 
процесі вироблення рішень в найкращих інтересах 
дитини 
АНОСОВА Анастасія Вікторівна, методист Центру практичної 
психології та соціальної роботи Київського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, експерт 
Партнерства «Кожній дитині»

14.00 –15.30   ЗАСІДАННЯ
15.30–15.50   ПЕРЕРВА
15.50 –16.50   ЗАСІДАННЯ

Конференц-зал, 1-ий поверх 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
В НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСАХ ДИТИНИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ 
АСПЕКТ 



Майстер-клас 1

ОЦІНКА ПОТРЕБ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ПЛАНУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ 
ДЛЯ ДИТИНИ ТА ЇЇ СІМ’Ї

Місце проведення майстер-класу
Київський національний університет  
ім. Тараса Шевченка 
пр. Академіка Глушкова, 2, корпус 12  
(навчальний корпус географічного факультету)  
3-й поверх, ауд. 304

Ведучі майстер-класу
ГОЛУБНИЧА Світлана Іванівна, спеціаліст 
Броварського міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, експерт-практик

ПЕТРОЧКО Жанна Василівна, доктор педагогічних 
наук, професор кафедри соціальної педагогіки 
і корекційної освіти Інституту психології і соціальної 
педагогіки Київського університету ім. Бориса 
Грінченка, провідний науковий співробітник 
лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем 
виховання НАПН України, науковий експерт 
Партнерства «Кожній дитині»

З усіх питань щодо участі в майстер-класі звертайтеся, 
будь ласка, до Ігоря Носача за тел.: (097) 933 2288

Майстер-клас 2

МЕРЕЖЕВІ ЗУСТРІЧІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ АКТИВІЗАЦІЇ РЕСУРСІВ РОДИНИ 
ТА ГРОМАДИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ДІТЕЙ ТА ЇХ СІМЕЙ

Місце проведення майстер-класу
Національний педагогічний університет  
ім. М.П. Драгоманова  
вул. Пирогова, 9 (головний корпус Університету)  
4-й поверх, ауд. 419

Ведучі майстер-класу
АНОСОВА Анастасія Вікторівна, практичний психолог, 
методист Центру практичної психології та соціальної 
роботи Київського обласного інституту післядипломної 
освіти педагогічних кадрів, експерт Партнерства «Кожній 
дитині»

КОЛЯДА Наталія Володимирівна, мережевий 
терапевт, практичний психолог, методист Центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» 

КРАВЧЕНКО Марина Вікторівна, мережевий терапевт, 
спеціаліст Новопетрівського сільського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, тренер 
Партнерства «Кожній дитині»

СТРИГА Лариса Іванівна, менеджер проектів 
Партнерства «Кожній дитині», мережевий терапевт

З усіх питань щодо участі в майстер-класі звертайтеся, 
будь ласка, до Лариси Стриги за тел.: (067) 794 1012
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Майстер-клас 3

СІМЕЙНИЙ ПАТРОНАТ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ 
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА ПІДТРИМКИ СІМЕЙ

Місце проведення майстер-класу 
Національний університет «Києво-Могилянська 
академія»  
вул. Волоська 9, корпус № 4 (навчальний корпус  
Школи соціальної роботи) 3-й поверх, ауд. 307

Ведучі майстер-класу
ДУДКО Наталія Леонідівна, прийомна мама першої в 
Україні прийомної сім’ї термінового влаштування

КИЯНИЦЯ Зінаїда Петрівна, кандидат педагогічних 
наук, заступник директора Партнерства «Кожній 
дитині»

КУЦ Інна Василівна, соціальний працівник 
Броварського міського центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

ПАВЛИК Ольга Вікторівна, заступник начальника 
відділу методичного забезпечення соціальної роботи 
Київського обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, керівник інформаційно-
тренінгового центру при Київському обласному 
ЦСССДМ

З усіх питань щодо участі в майстер-класі звертайтеся, 
будь ласка, до Ганни Гоменюк за тел.: (093) 148 3338

Майстер-клас 4

ЗАХИСТ ДИТИНИ: СІМЕЙНО  
ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Місце проведення майстер-класу 
Київський університет ім. Бориса Грінченка  
вул. П. Тичини 17 (навчальний корпус Інституту  
психології та соціальної роботи) 3-й поверх, ауд. 319 

Ведучі майстер-класу
БАЙДАРОВА Ольга Олегівна, кандидат психологічних 
наук, асистент кафедри соціальної роботи Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, тренер 
Партнерства «Кожній дитині»

ЄСИПЕНКО Олена Миколаївна, менеджер тренінгових 
програм Партнерства «Кожній дитині», національний 
тренер із соціальної роботи із сім’ями, дітьми та 
молоддю

МЕЛЬНИЧЕНКО Оксана Миколаївна, директор Києво-
Святошинського районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, тренер Партнерства «Кожній 
дитині»

КОЦЮБА Ганна Олександрівна, кандидат психологічних 
наук, психотерапевт, тренер Партнерства «Кожній 
дитині»

З усіх питань щодо участі в майстер-класі звертайтеся, 
будь ласка, до Олени Єсипенко за тел.: (050) 287 8606

10.00 –16.00 


