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Програма семінару

Дата проведення:   22 березня 2018 р.

Початок:                  10:00 год.

Мета семінару

Проведення дискусії серед науковців та експертів з різних інституцій для окреслення тенденцій міграції 
української молоді в сучасному мобільному світі та розробки підсумкового видання на цю тему 

Модератор:  Юрій Марусик, мол. наук. співробітник МІОКу НУ «Львівська політехніка»

10:00 - 10:10 

Доповіді: 
l Ігор Марков, к. істор. н., докторант Інституту народознавства НАН України

Мобільності молоді XXI століття: за результатами міжнародних досліджень.

Запитання-відповіді

l Петро Чорній, к. істор. н., наук. співробітник Відділу соціальної антропології Інституту 
народознавства НАН України.
«Невидима міграція»: транзитний характер України в транскордонних мобільностях на 
Євразійському просторі (за матеріалами проекту EURA-NET).

Запитання-відповіді

l Ганна Заремба-Косович, мол. наук. співробітник Відділу соціальної антропології Інституту 
народознавства НАН України 
Міграція як стиль життя: основні характеристики сучасної мобільності української молоді.

Запитання-відповіді

l Оксана П'ятковська,  к. екон. н., ст. наук. співробітник МІОКу НУ «Львівська політехніка»
Міграційні настрої студентської молоді в умовах візової лібералізації.

Запитання-відповіді

Кава перерва  

10:10 - 10:25 

10:25 - 10:35 

10:35 - 10:50 

10:50 - 11:00 

11:00 - 11:15 

11:15 - 11:25 

11:25 - 11:40 

11:40 - 11:45 

11:45 - 12:15 

Модератор:  Ігор Марков, к. істор. н., докторант Інституту народознавства НАН України

Доповіді:
l Данило Судин, к. соц. н., наук. співробітник Відділу соціальної антропології Інституту 

народознавства НАН України
Особливості методології кількісних досліджень мігрантів (на прикладі дослідження 
«Українські мігранти у Франції», Париж, 2018).

Запитання-відповіді

l Юрій Марусик, мол. наук. співробітник МІОКу НУ «Львівська політехніка» 
Міграційні орієнтири студентів і модернізація України (за результатами досліджень в 
НУ «Львівська політехніка»).

Запитання-відповіді

Заключна дискусія

Підсумки семінару

Участь у семінарі безкоштовна 

Місце проведення:  Міжнародний інститут 
освіти, культури та зв’язків з діаспорою, 
вул. С. Бандери, 32 А, к. 203

12:15 - 12:30 

12:30 - 12:40 

12:40 - 12:55 

12:55 - 13:05 

13:05 - 13:40 

13:40 - 14:00 

e-mail: iiec@miok.lviv.ua                         www.lviv.miok.ua

Відкриття семінару     Ірина Ключковська, директор МІОКу, к. пед. н., доц.
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