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Програма 
 

Теми виступів на заняттях літньої школи з студентами, 

магістрантами та докторантами УжНУ і запрошеними слухачами на 

базі Транскарпатського центру Жана Моне з досліджень 

європейських стратегій розвитку 
 

Відкриття школи: Мирослава Лендьел, Іван Артьомов, Петро 

Токар, Віталій Андрейко.  

Виступи, дискусії за планом. 

  

День 1 (15.06.2022)  

   9:00 –  

9:15 
Реєстрація. Офіційне відкриття (М. Лендьел, І. Артьомов, В. 

Андрейко, П. Токар) 

   9:15 –  

10:00 
Лекція: «Сучасна українська міграція: характер, напрями та 

невизначені перспективи» - Олена Малиновська, доктор наук 

з державного управління, заслужений діяч науки і техніки 

України, головний науковий співробітник відділу соціальної 

стратегії центру економічних і соціальних досліджень 

Національного інституту стратегічних досліджень України.  
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   10:15 –  

11:00 
Лекція: «Українські вимушені мігранти у Польщі» - Оксана 

П’ятковська, кандидат економічних наук, заступниця 

директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків 

з діаспорою Національного університету "Львівська 

політехніка".  

   11:15 –  

12:00 
Лекція: «Правовий статус працівників-мігрантів у Євросоюзі» 

– Оксана Головко-Гавришева, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри європейського права Львівського 

національного університету ім. Івана Франка, доцент кафедри 

міжнародного і європейського права Національного 

університету "Києво-Могилянська Академія", президент 

Української Асоціації Європейських студій.  

12.00-12.15 Підсумки першого дня та відповіді на запитання слухачів.  

 

День 2 (16.06.2022)  

   9:00 – 

9:45 
Лекція: «Транснаціональні і міграційні процеси: виклики і 

можливості для ЄС та України» – доктор історичних наук 

Павло Гай-Нижник, заступник директора Науково-дослідного 

інституту українознавства МОН України, академік Академії 

політичних наук, громадсько-політичний діяч  

   10:00 – 

10:45 
Лекція: «Право на притулок та тимчасовий захист у 

Європейському Союзі: питання теорії і практики» - Тетяна 

Анакіна, доцентка кафедри права ЄС Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків), 

експерт проєкту ЄС "Association4U". 

   11:00 – 

11:45 
«Європейська солідарність у прийомі біженців із України: 

законодавчі ініціативи ЄС"» - Райхан Таштемханова, 

професор кафедри регіоналістики, Жанар Медеубаєва, 

професор кафедри міжнародних відносин Євразійського 

національного університета імені Л.М.Гумільова, 

Євразійського національного університета імені 

Л.М.Гумільова, координатор проєкту «Кафедра Жана Моне - 

Європейська дипломатія» (м. Нур-Султан, Республіка 

Казахстан). 

   12:00 – 

12:15 
Підсумки другого дня та відповіді на запитання слухачів.  
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День 3 (17.06.2022)  

   9:00 – 

9:45 
Лекція: «Міграція в країнах Європейського Союзу: 

політичний аспект проблеми на прикладі Словаччини» - 

Григорій Месєжніков, президент Інституту суспільних 

проблем (м. Братислава, СР). 

   9:50 – 

10:30 
Доповідь: «Досвід спільного дослідження імміграції та інших 

проблем з сусідніми країнами ЄС. Міграція і внутрішньо 

переміщені особи: ситуація, проблеми, потреби, практика 

вирішення» - Олександр Білак, кандидат юридичних наук, 

начальник управління єврорегіональної співпраці 

Закарпатської обласної державної адміністрації.  

   10:30 – 

11:30 
Презентація: «Проблеми і потреби внутрішньо переміщених 

осіб (ВПО): за результатами соціологічного дослідження» - 

Ганна Мелеганич, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародних студій та суспільних комунікацій УжНУ та 

Олександра Гліжинська, керівниця ВI «Активна Громада», 

співорганізатор проведеного дослідження.  

   12:00 – 

12:45 
Виступ: «Методологія і методика організації та проведення 

соціологічного дослідження проблем міграціїї та біженців: 

значимість їх результатів - Петро Токар. 

   12:50 – 

13:00 
Підведення підсумків школи та відповіді на запитання слухачів. 

Інформація щодо отримання сертифікатів. Іван Артьомов, 

Михайло Шелемба, Петро Токар.  

 

 
 

Викладач та організатор літньої школи Петро Токар, канд. соц. наук, 

науковий співробітник Інституту євроінтеграційних досліджень,  

доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій,  

директор НДІ міграції і демографії УжНУ, почесний професор 

Євразійського національного університета ім. Л.М.Гумільова 


