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Розміщення курсу Moodle КПІ імені Ігоря Сікорського 

Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна спрямована на формування уміння проводити аналіз міграційних 
процесів, виявляти особливості і фактори взаємовпливу міграційних та інших соціальних процесів, 
застосовувати спеціальні методики її дослідження. Курс орієнтує магістрантів на основні поняття, 
проблеми та теорії, що існують в предметному полі соціології міграції, направлений на 
ознайомлення з сутністю, масштабами, динамікою, причинами міграцій в сучасному 
глобалізованому суспільстві, емпіричними методами досліджень в даній галузі знання. Основні 
завдання: виявити роль міграції як фактору соціальних перетворень в умовах глобалізації; виявити 
взаємозв’язок між міграціями, соціально-політичними, економічними, культурними змінами в 
суспільстві;  розглянути можливості регулювання міграційних процесів; розглянути особливості 
політики інтеграції мігрантів в суспільство, що їх приймає; розглянути ВПО як соціальну групу з 
особливими потребами, особливості державної політики, а також взаємодії державних органів з 
бізнесом та громадянським суспільством щодо адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб в Україні.  

 
 
Комунікація з викладачем можлива і заохочуватиметься на навчальних заняттях, а також в 

межах двох годин консультацій з викладачем, які проводяться за графіком, доступним на сайті 
кафедри соціології.   

  
Відповідно до вимог ОПП метою дисципліни є формування у студентів здатностей: 

-  розробляти програми досліджень та проводити власні соціологічні дослідження (ФК-3) 



- дотримуватися принципів професійної етики і розуміти можливі наслідки своєї професійної 

діяльності для учасників дослідницьких та соціальних проектів, медіаційної процедури, а також 

ширшої громадськості (ФК-8) 

-  представити соціологічні дослідження та соціальні проекти іноземною мовою (ФК-9) 

-  застосовувати інструменти з оцінки конфліктогенного ризику та раннього попередження 

конфліктів у різних сферах життя та на різних рівнях взаємодії соціальних суб’єктів (ФК-10) 

 

Завданням дисципліни є формування таких результатів навчання: 

1) знань про: 
- теоретичні концепції вивчення міграційних процесів; 
- основні причини міграційних процесів; 
- динаміка міграційних процесів у сучасному суспільстві; 
- методи соціологічного аналізу міграцій та мігрантів; 
- особливості регулювання міграційних процесів; 
- політико-управлінські підходи щодо інтеграції мігрантів та ВПО в соціальних 
спільнотах. 

2) уміння: 
- використовувати релевантні соціологічні поняття, концепції та результати емпіричних 

досліджень для опису й пояснення соціальних явищ і процесів (РН 1) 
- застосовувати соціологічні теорії конфліктів, миротворчості та медіації, особливостей їх 

трансформації та використання у практичній діяльності (РН 3) 
- використовувати інформаційні технології для організації та забезпечення власної 

професійної діяльності в галузі соціології та врегулювання конфліктів (РН 5) 
 

В результаті засвоєння дисципліни студенти зможуть:  
- працювати зі статистичними даними; 
- порівнювати основні соціологічні теорії міграції; 
- виявляти тенденції міграційних процесів; 
- виробляти власні управлінські підходи щодо роботи з мігрантами та ВПО; 
- використовувати отримані в рамках даної дисципліни знання і навички у професійній 

діяльності. 
 

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Курс в першу чергу пов’язаний з дисциплінами методологічного спрямування.  
 

Зміст навчальної дисципліни  

Денна форма 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції Семінарські 

Лабораторні 

(комп’ютерний 

практикум) 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти вивчення міграційних процесів та внутрішньо 
переміщених осіб 

Тема 1. Міграційні процеси як об’єкт 
соціології міграції  

10 2 2  6 

Тема 2. Становлення теорії міграції: 
неокласична теорія, структурно-

10 2 2  6 



історичний підхід, теорія «тяжіння-
виштовхування». 

Тема 3. Соціологічні теорії асиміляції. 
Теорії міграції в умовах глобалізації 

10 2 2  6 

Тема 4. Сучасні міграційні тенденції у 
світі 

10 2 2  6 

Тема 5. Формування міграційного 
потенціалу України 

10 2 2  6 

Всього за розділом 1. 50 10 10  30 

Розділ 2. Міграція та різні сфери суспільного життя 

Тема 6. Міграційні тенденції в 
Україні. Зовнішні та внутрішні 
міграційні тенденції українського 
населення 

10 2 2  6 

Тема 7. Трудова міграція: соціальні 
наслідки та шляхи регулювання 

      

     10 
2 2  6 

Тема 8. ВПО як соціальна група в 
соціальній структурі українського 
населення. Адаптація та інтеграція 
ВПО 

      

     10 2 2  6 

Тема 9. Фактори і бар'єри соціальної 
адаптації вимушених мігрантів 

     10 
2 2  6 

Разом за розділом 2 40 8 8  24 

Всього годин  90 18 18  54 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

Для успішного вивчення дисципліни достатньо опрацьовувати навчальний матеріал, який 
викладається на лекціях, а також ознайомитись з літературою. 

 
Основна література 

1. Балакірієва О. Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної 
суспільної адаптації й інтеграції (наукова доповідь). НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 
України». К., 2016. 140 с. 

2. Доклад ООН: США и Россия – лидеры по числу мигрантов. URL: 
https://www.bbc.com/russian/russia/2013/09/130912_un_migration_statistics.shtml 

3. Звіт національної системи моніторингу ситуації з ВПО червень 2020 року. URL: 
https://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_14_ukr_web.pdf 

4. Ивахнюк И. Развитие миграционной теории в условиях глобализации // Век 
глобализации. 2015. №1. С. 36 – 51. URL: http://www.socionauki.ru/journal/files/vg/2015_1/pdf/036-
051.pdf. 

5. Ивахнюк И. Развитие миграционной теории в условиях глобализации (продолжение) 
// Век глобализации. 2016. №1-2. С. 26 – 43. 

6. Лібанова Е. Зовнішні трудові міграції українців: масштаби, причини, наслідки // 
Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2. С. 10 – 26. 

7. Лібанова Е. Зовнішня трудова міграція з України: вплив Ковід-19 // Демографія та 
соціальна економіка. 2020. № 4 (42). С. 25 – 40. 

8. Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут демографії та 
соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. К., 2018. 396 с. 

9. Юдина Т. Н. Социология миграции: Учебное пособие для вузов. М: Академический 
Проект, 2006. 272 с. 

Допоміжна 

https://www.bbc.com/russian/russia/2013/09/130912_un_migration_statistics.shtml
http://www.socionauki.ru/journal/files/vg/2015_1/pdf/036-051.pdf
http://www.socionauki.ru/journal/files/vg/2015_1/pdf/036-051.pdf


1. http://www.sociology.kpi.ua/literature - кафедра соціології КПІ ім.Ігоря Сікорського 
2. Адедиран А. Ключевые вехи становления современной теории миграции в работах 

западных ученых XX века Вестник РУДН, серия Социология. 2015. № 1. С. 35 – 41. 
3. Алешковский И. Тенденции международной эмиграции миграции населения в 

современной России в условиях глобализации. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/tendentsii-
mezhdunarodnoy-migratsii-naseleniya-v-sovremennoy-rossii-v-usloviyah-globalizatsii 

4. Батаева Е., Попова О. Факторы и барьеры социальной адаптации вынужденных 
мигрантов // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2018. №4. С. 20 – 27.   

5. Батаева Е., Попова О. Социокультурный капитал вынужденных мигрантов: теория и 
проблема измерения // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2017. 
С. 41 – 52. 

6. Безрукова О. Роль семьи в формировании гражданской идентичности детей мигрантов 
// Социс. 2018. №4. С. 43 – 53.  

7. Бондарь Р. Табор уходит в пекло: о поджогах, ненависти по этническому признаку и 
ромских семьях Русановских садов. URL: https://commons.com.ua/ru/tabor-uhodit-v-peklo  

8. Болдышева Н. Предпринимательство иммигрантов в США: уроки для России. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/18911923.html 

9. Варшавер Е. Интеграция мигрантов: что это и какую роль может играть государство // 
Журнал исследований социальной политики. 2016. №3. С. 313 – 330. 

10. Вишневский А., Денисенко М. Миграции в глобальном мире. URL: 
https://conf.hse.ru/data/2016/04/14/1129619227/Миграции.docx 

11. Внутренняя миграция: куда едут украинцы в поисках лучшей жизни. URL: 
https://www.segodnya.ua/economics/enews/vnutrennyaya-migraciya-kuda-edut-ukraincy-v-poiskah-
luchshey-zhizni-1118542.html 

12.  Гірник Г. Стан вищої освіти в Україні як чинник формування міграційних установок 
української молоді // Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 2017. №1. С. 22 – 32.  

13.  Гірник Г. Ціннісні орієнтири у формуванні та реалізації життєвих стратегій українських 
освітніх мігрантів // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 9. С. 277 – 
284. 

14.  Гриневич Л. У чому полягає освітня проблема на Буковині? URL: 
https://pogliad.ua/news/education/ministr-osviti-vvazhae-scho-chernivecka-oblast-pase-zadnih-po-zno-
z-ukrayinskoyi-movi-cherez-nacmenshini-309856 

15. Іващенко Є. Внутрішньо переміщені особи: реалії та перспективи // Соціологія, теорія, 
методи, маркетинг. 2019. №1. С. 181 – 188. 

16.  Козлова М. Стигма расы // Журнал исследований социальной политики. 2016. №3. С. 
347 – 362. 

17.  Костенко В. Теории миграции: от ассимиляции к транснационализму // Журнал 
социологии и социальной антропологии. 2014. №3. С. 62 – 76.  

18.  Кириллова А. Вовлеченность в религиозные практики как фактор интеграции мигрантов 
// Социс. 2016. №2. С. 119 – 128.  

19.  Курило И. Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины. URL: 
https://www.segodnya.ua/ukraine/nizkaya-rozhdaemost-ne-glavnaya-demograficheskaya-problema-
ukrainy-intervyu-s-sociologom-1115497.html\ 

20.  Лібанова Е., Фтомова О. Особисті перекази мігранті: оцінка масштабів і наслідків // 
Демографія та соціальна економіка. 2019. № 3 (37). С. 11–29. 

21.  Ляпіна Л. А. Мультикультуралізм як стратегія вирішення проблем культурного 
розмаїття: аналіз теоретичних моделей // Український соціум. 2017. № 1(60). С. 60 – 71. 

22.  Майданік І. П. Мігранти у великих містах України: склад і соціально-економічна 
залученість // Український соціум. 2020. № 3 (74): 91–103. 

23.  Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування. URL:  
http://www.niss.gov.ua 

24.  Медіна Т., Варга Н. Міграційні орієнтації випускників національних меншин 
пограничних регіонів Чернівецької та Закарпатської областей (За результатами фокус-груп) // Youth 
in Central and Eastern Europe. Sociological Studies. 2017. №1. С. 6 – 21. 

https://cyberleninka.ru/article/v/tendentsii-mezhdunarodnoy-migratsii-naseleniya-v-sovremennoy-rossii-v-usloviyah-globalizatsii
https://cyberleninka.ru/article/v/tendentsii-mezhdunarodnoy-migratsii-naseleniya-v-sovremennoy-rossii-v-usloviyah-globalizatsii
http://ecsocman.hse.ru/socis/msg/18911923.html
https://conf.hse.ru/data/2016/04/14/1129619227/Миграции.docx
https://www.segodnya.ua/economics/enews/vnutrennyaya-migraciya-kuda-edut-ukraincy-v-poiskah-luchshey-zhizni-1118542.html
https://www.segodnya.ua/economics/enews/vnutrennyaya-migraciya-kuda-edut-ukraincy-v-poiskah-luchshey-zhizni-1118542.html
https://pogliad.ua/news/education/ministr-osviti-vvazhae-scho-chernivecka-oblast-pase-zadnih-po-zno-z-ukrayinskoyi-movi-cherez-nacmenshini-309856
https://pogliad.ua/news/education/ministr-osviti-vvazhae-scho-chernivecka-oblast-pase-zadnih-po-zno-z-ukrayinskoyi-movi-cherez-nacmenshini-309856
https://www.segodnya.ua/ukraine/nizkaya-rozhdaemost-ne-glavnaya-demograficheskaya-problema-ukrainy-intervyu-s-sociologom-1115497.html/
https://www.segodnya.ua/ukraine/nizkaya-rozhdaemost-ne-glavnaya-demograficheskaya-problema-ukrainy-intervyu-s-sociologom-1115497.html/
http://www.niss.gov.ua/


25.  Миграция из Украины растет и приближается к критической. Данные 2018 года. URL: 
https://nv.ua/ukraine/events/mihratsija-iz-ukrainy-rastet-i-priblizhaetsja-k-kriticheskoj-2462687.html 

26.  Овечкина Я. В. Интернет-сообщество дауншифтеров: особенности стиля жизни // 
Социс. 2016. № 4. С. 131 – 137. 

27.  Пинчук О. Рынки и рестораны Москвы: сетевые сообщества трудовых мигрантов из 
Азербайджана // Журнал исследований социальной политики. 2017. №2. С. 251 – 266.  

28.  Петрушина Т. Соціологічні показники стану ринку праці України: актуальні проблеми та 
виклики // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2018. С. 139 – 147.   

29.  Погуляйло Т. О. Ресурсний підхід у дослідженні адаптації внутрішньо переміщених осіб 
// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. 
Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. Київ, 2021. № 1 (49). С. 44 – 50.  

30.  Портес А., Чжоу М. Новое второе поколение: сегментная ассимиляция и ее 
разновидности.  Urban Studies and Practices Vol.2 #1, 2017, 122-141. 
https://doi.org/10.17323/usp212017122-141 

31.  Райт С. Привлекательность территории и миграционные установки студентов. URL: 
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Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

5.1 Денна форма 

Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(завдання на СРС) 

1 Тема 1. Міграційні процеси як об’єкт соціології міграції  
Основні питання: Міграційний процес як об’єкт соціологічного аналізу. Історичні різновиди 
міграцій. Глобалізм та антиглобалізм як крайні ідеологічні позиції в питанні регулювання 
міграцій. Соціологія міграції в структурі соціологічного знання. Типологізація міграційних 
процесів. 
СРС: Міграційна ідентичність та ідентичність потенційного мігранта.  
Література: Юдина, 2006; Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь / Інститут 
демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2018; Ровенчак, 2018; 
Castles, 2000. 

2 Тема 2. Становлення теорії міграції: неокласична теорія, структурно-історичний підхід, теорія 
«тяжіння-виштовхування». 
Основні питання: Становлення сучасної теорії міграції. «Закони міграції» Е. Равенштайна. 
Неокласична теорія міграції. Структурно-історичний підхід. Теорія світових систем і концепція 
нового міжнародного економічного порядку.  
СРС: Модель міграції як баланс сил тяжіння і виштовхування Е. Лі. 
Література: Ивахнюк, 2015; Адедиран, 2015; Блантер, 2007; Юдина, 2006; Ravenstein, 1885; Lee, 
1966.  

3 Тема 3. Соціологічні теорії асиміляції. Теорії міграції в умовах глобалізації 
Основні питання: Теорія асиміляції мігрантів Чиказької соціологічної школи. Переглянута теорія 
асиміляції.  Теорія сегментної асиміляції. Теорія мультикультуралізму. Теорія міграційних 
мереж. Теорія транснаціоналізму. Концепція міграційних систем. Концепція міграційної 
взаємозалежності.   
СРС: Інтелектуальна міграція як інструмент в конкурентній боротьбі сучасних країн світу. 
Література: Юдина, 2006; Ивахнюк, 2016; Костенко, 2014; Saasen, 1998. 

4 Тема 4. Сучасні міграційні тенденції у світі 
Основні питання: Збільшення обсягів і розширення географії міграції. Збільшення 
різноманітності соціокультурних характеристик мігрантів. Розширення вимушеної міграції. 
Фемінізація міграційних переміщень. Еміграція та вирішення проблем зайнятості.  
СРС: Ключові міграційні стратегії.   
Література: Юдина, 2006; Вишневский, електронний ресурс; Алешковский, електронний 
ресурс; Доклад ООН, електронний ресурс. 

5 Тема 5. Формування міграційного потенціалу України 
Основні питання: Причини та передумови розвитку міграційних процесів. Соціальні та 
соціально-психологічні характеристики потенційних українських трудових мігрантів. 
СРС: Вища освіта в Україні як чинник формування міграційних установок української молоді. 
Література: Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь, 2018; Гірник, 2017; Райт, 
електронний ресурс; Медіна, 2017. 

6 Тема 6. Міграційні тенденції в Україні. Зовнішні та внутрішні міграційні тенденції українського 



населення 
Основні питання: Масштаби та напрямки трудових міграцій українців. Причини міграцій. 
Наслідки міграцій. Компоненти зовнішньої міграції. Можливості впливу держави на зупинення 
відтоку мігрантів за кордон. 
СРС: Внутрішні міграційні переміщення. 
Література: Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь, 2018; Лібанова, 2018; 
Миграция из Украины растет и приближается к критической. Данные 2018 года, електронний 
ресурс; Курило, електронний ресурс.   

7 Тема 7. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи регулювання 
Основні питання: Вплив трудової міграції на тенденції соціально-економічного розвитку. Вплив 
на демографічну ситуацію та ринок праці. Значення грошових трансфертів мігрантів і внесків у 
людський капітал. Вплив трудової міграції на сім’ю та виховання дітей.. Відповіді на виклики 
трудової міграції.  Нагальні завдання щодо врегулювання проблем трудової міграції. 
Управління трудовою міграцією у світі, що глобалізується: пошук нових шляхів. 
СРС: Наслідки трудової міграції для соціального забезпечення. Нелегальна міграція та 
злочинність. Мігранти у великих містах.  
Література: Майданік, 2020; Малиновська, електронний ресурс; Ивахнюк, 2011; Gusetoiu 
Alexandru, 2015. Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь, 2018; Петрушина, 
2018. 

8 Тема 8. ВПО як соціальна група в соціальній структурі українського населення. Адаптація та 
інтеграція ВПО 
Основні питання: Визначення ВПО в нормативно-правових документах. Причини вимушеної 
міграції з Донбасу та Криму.  Поняття та критерії адаптації й інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб. 
СРС: Умови скасування статусу переселенця. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб і 
способи його зміцнення. Напрями оптимізації політики адаптації й інтеграції ВПО. 
Література: Тітар, 2016; Балакірєва, 2016; Українське суспільство: міграційний вимір: нац. 
доповідь, 2018; Іващенко, 2019. Звіт національної системи моніторингу ситуації з ВПО червень 
2019 року.  

9 Тема 9. Фактори і бар'єри соціальної адаптації вимушених мігрантів 
Основні питання: Вимушена міграція та рівні соціальної інтеграції до приймаючої спільноти. 
Фактори соціальної адаптації мігрантів. Соціальні бар'єри адаптації мігрантів. 
СРС: Релігійні практики та інтеграція мігрантів. Мультикультуралізм як культурна стратегія.  
Література: Батаева, 2017; Кириллова, 2016; Балакірєва, 2016; Ляпина, 2017; Ручка, 2017. 

 

Основні завдання циклу семінарських (практичних) занять:  

сформувати у студентів:  

 вміння працювати з науковою літературою;  

 приймати активну участь у дискусії; 

 формулювати та відстоювати свою позицію;  

 розробляти та представляти презентації з ключових тем. 
 

Семінарські (практичні) заняття 

№ 

з/п 

Назва теми та перелік основних питань  

(завдання на СРС) 

1 Тема 1. Міграційні процеси як об’єкт соціології міграції  
Питання у лекції. 

2 Тема 2. Становлення теорії міграції: неокласична теорія, структурно-історичний підхід, теорія 
«тяжіння-виштовхування». 
 Питання у лекції. 

3 Тема 3. Соціологічні теорії асиміляції. Теорії міграції в умовах глобалізації 
Питання у лекції. 



4 Тема 4. Сучасні міграційні тенденції у світі 
Питання у лекції. 

5 Тема 5. Формування міграційного потенціалу України 
Питання у лекції. 

6 Тема 6. Міграційні тенденції в Україні. Зовнішні та внутрішні міграційні тенденції українського 
населення. 
Питання у лекції. 

7 Тема 7. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи регулювання 
Питання у лекції. 

8 Тема 8. ВПО як соціальна група в соціальній структурі українського населення. Адаптація та 
інтеграція ВПО 
 Питання у лекції. 

9 Тема 9. Фактори і бар'єри соціальної адаптації вимушених мігрантів 
Питання у лекції. 

 

Самостійна робота студента 

1. Тема. Соціокультурний капітал вимушених мігрантів: теорія і проблема вимірювання. 
СРС: Поняття соціокультурного капіталу. Емпіричні індикатори соціокультурного капіталу 
вимушених мігрантів. 
Література: Батаева, 2017. 

2. Тема. Ситуації з ВПО в Україні: результати національного моніторингу 
Основні питання: Характеристики ВПО та їхніх домогосподарств. Зайнятість ВПО. Добробут 
ВПО. Доступ до соціальних послуг. Мобільність ВПО. Інтеграція в місцеві громади. 
СРС: ВПО, які повернулися на території, неконтрольовані урядом. 
Література: Звіт національної системи моніторингу. Ситуації з внутрішньо переміщеними 
особами за 2019 рік; Тітар, 2016; Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь, 
2018; Іващенко, 2019; Sasse Gwendolyn, 2020. 

 

 

Політика та контроль 

1. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Опрацьовуючи навчальний матеріал кредитного модуля, студенти виконують завдання до 
семінарських занять, домашню контрольну роботу у формі творчого есе, пишуть модульну 
контрольну роботу та здають усно екзамен (додатки до силабусу). Ці види робіт сприяють 
закріпленню та поглибленню теоретичних знань студентами з окремих тем модуля, розвивають 
навички самостійної роботи з першоджерелами, сприяють формуванню теоретичного 
соціологічного мислення та уяви.  

 
Відвідуваність і виконання завдань 

Студенту складно буде належно підготуватись до практичного заняття та заліку, якщо він 
буде пропускати лекції. Для студентів, які бажають продемонструвати відмінні результати 
навчання, активна робота на лекційних заняттях є необхідною. Однак відпрацьовувати пропущені 
лекції не потрібно. 

Активна участь студента на практичних заняттях є обов’язковою. Рейтинг студента значною 
мірою формуватиметься за результатами його роботи на практичних (семінарських) заняттях. 
Кожне пропущене практичне заняття (незалежно від причин пропуску) знижує підсумковий 
рейтинг студента з дисципліни. Немає конкретної кількості пропущених практичних занять, які 
потребуватимуть самостійного опрацювання студентом відповідних тем (виконання завдань) і 
додаткового спілкування з цього приводу з викладачем. Разом з тим, студент, який пропустив 



практичні заняття, може отримати низький рейтинг, який не дозволятиме допустити його до 
екзамену. В такому разі теми з пропущених семінарських занять мають бути обов’язково вивчені, а 
практичні завдання виконані. Контроль знань (розуміння) студента пропущених тем (виконання 
завдань) відбуватиметься під час спілкування з викладачем за графіком консультацій, доступним 
на сайті кафедри соціології або під час перерви у навчальному занятті. Студент, який виконає 
відповідні завдання (відповість на питання), отримуватиме відповідні бали до рейтингу залежно 
від якості відповідей (виконання завдання). 

Студенти, які пропустили практичні заняття, можуть не допустити зниження підсумкового 
рейтингу, своєчасно (протягом семестру) опрацювавши відповідні теми і виконавши завдання, 
передбачені для пропущених занять. Не треба чекати наближення заліково-екзаменаційної сесії 
для відповідного спілкування з викладачем. Варто це робити як тільки студент буде готовий 
продемонструвати свої знання і навички з пропущених тем занять. 

Теми і завдання для практичних занять передбачені силабусом, доступні з особистого 
кабінету студента в системі «Кампус» або Moodle. 

На лекціях та практичних заняттях допускається використання ноутбуків, смартфонів, 
письмових нотатків, але лише для цілей, зумовлених темою заняття і відповідним тематичним 
завданням. Відповідати на питання викладача, читаючи з екрану смартфона, ноутбуку, підручника 
чи нотаток не варто. Це характеризує рівень підготовки студента не з кращого боку. Відповіді 
студента можуть спиратись на підручні матеріали, але повинні бути вільними від читання тексту. 
 
Форми роботи  

Лекційні і семінарські заняття проводяться відповідно до вимог нормативно-методичних 
документів та рейтингової системи оцінювання знань студентів. На лекціях використовуються  
комп’ютерні презентації з висвітленням основних положень тем, з урахуванням тематики занять: з 
підручників, навчальних посібників та словників з соціології.  

На семінарських заняттях студенти обговорюють матеріали лекцій, тексти статей, 
соціологічних досліджень, першоджерел та професійні коментарі щодо їх змісту.  Семінарське 
заняття дає можливість оцінити, з одного боку, рівень підготовки до нього (виступ, участь в 
дискусії, висловлення власної думки), з іншого – засвоювати завдання модульного контролю. 
Результати роботи студента оцінюються викладачем згідно діючої бальної системи і свідчать про 
ефективність контролю роботи студента. Критеріями оцінювання виконання завдань 
семінарського заняття є: логічна послідовність відповіді; повнота розкриття кожного питання; 
аналітичність міркувань у відповіді; посилання на джерела; обґрунтованість особистих висновків. 
   
Політика університету 
 
Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. (інша необхідна інформація стосовно академічної 
доброчесності)  

 
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  
 

2. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: опитування за темою заняття, виконання завдань 
Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання 
вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен  
 

https://kpi.ua/code


Оцінювання та контрольні заходи 
Рейтинг студента складається з балів, які він отримує за: 

1) Роботу на семінарських заняттях 
2) МКР 
3) Екзамен 
4) Заохочувальні бали 

Розрахунок вагових балів 
РСО з кредитного модуля складається з суми балів студента за усі виконані контрольні 

заходи протягом семестру (RD).  
1. Відповіді на семінарських заняттях. 
Ваговий бал – 7 балів при відповіді на більшість питань. Максимальна кількість балів на 

всіх практичних заняттях дорівнює rсем =7 балів*9 = 63 бали.  
2. МКР. Ваговий бал = 10 балів. 
3. Екзамен = 50 балів. 
Заохочувальні бали 
Написання тез на конференцію – 5 балів. 
Написання та публікація статті з проблеми, що вивчаються в рамках навчальної дисципліни 

у фаховому журналу не нижче категорії Б – 5-10 балів. 
Активна робота на лекціях: участь у дискусіях над проблемними питаннями – 1-2 б. 
 
Умови позитивної проміжної атестації: 
Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації студент повинен мати не менше 

ніж 21 бал, для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації студент повинен мати не 
менше ніж 21 бали. 

Умови допуску до екзамену: 
Умовою допуску студента до екзамену є отримання попередньої рейтингової оцінки не 

менше як 42 бали.  
Студент отримає найвищий рейтинг, якщо він бере активну участь на проведених 

семінарських заняттях, переважно надає повні та аргументовані відповіді, логічно їх викладає, 
висловлює власну позицію з дискусійних питань, демонструє ознаки теоретичного мислення та 
соціологічної уяви. 

Належна підготовка студента до практичного заняття займатиме в середньому 1,5-2 години.  
З деталізованими очікуваннями від роботи студентів на кожному практичному занятті, 

запланованими для кожного заняття результатами навчання можна ознайомитись у робочій 
програмі дисципліни.    

Викладач оцінює роботу студента на кожному практичному занятті, але конкретна 
підсумкова кількість балів за роботу на практичних заняттях виставляється викладачем під час 
першого і другого етапу проміжної атестації – на восьмому і шістнадцятому тижнях навчання 
відповідно. Рейтинг студента станом на 8-й тиждень (за результатами роботи на 6-8 практичних 
заняттях) і 16-й тиждень (за результатами роботи на наступних 6-8 практичних заняттях) 
навчання повідомляється студенту на занятті чи в особистому кабінеті електронного кампусу. 

Деталізовані критерії оцінювання результатів навчання студента визначені у положенні 
про РСО з дисципліни, що ж додатком до РП.    

Студент може оскаржити оцінку викладача, подавши відповідну скаргу викладачу не пізніше 
наступного дня після ознайомлення студента з виставленою викладачем оцінкою. Скарга 
розглядатиметься за процедурами, встановленими університетом. 
 

Умови допуску до семестрового контролю: зарахування усіх передбачених РП документів 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 



64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

3. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Рекомендації студентам 
Працюючи на лекції студенту варто конспектувати основні поняття, ознаки, класифікації, 

визначення, алгоритми, про які розповідатиме викладач. Це дозволить студенту краще 
презентувати свою позицію  (думку), критично оцінювати позиції (думки) інших студентів, ставити 
питання викладачу та студентам. Обсяг засвоєного навчального матеріалу і глибина його 
розуміння від цього збільшуватиметься. Готуючись до практичного заняття студенту бажано 
опрацювати лекційний матеріал певної теми, ознайомитись з додатковими ресурсами в списку 
літератури. Якщо студент не ознайомився з навчальним матеріалом, йому варто уважніше слухати 
виступаючих, і завдяки отриманій інформації намагатись компенсувати недоліки підготовки до 
заняття. Не слід відмовлятись від відповіді на питання викладача. Навіть якщо студент не знає 
відповіді, доцільно спробувати відповісти, висловити свою думку, виходячи з власних знань, 
досвіду, логіки запитання тощо. При цьому не треба боятися помилитися – одним з важливих 
завдань вивчення соціально-гуманітарних дисциплін є вироблення навичок логічного мислення, 
ведення дискусії та висловлення власних думок. Однак, варто пам'ятати, що незнання матеріалу 
дисципліни є суттєвим недоліком роботи студента і буде негативно впливати на його загальний 
рейтинг.  
 
 
Дистанційне навчання  
Можливе синхронне дистанційне навчання з використанням платформ для відео-конференцій та 
освітньої платформи для дистанційного навчання в університеті. 
 
Інклюзивне навчання  
Допускається  
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцентом кафедри соціології, к.с.н, доцентом, Єніним Максимом Наімовичем 

Ухвалено кафедрою соціології (протокол № ___ від ____________) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № __ від _______) 

 

Додаток 1. 
Питання до МКР. Написання есе (до 5 сторінок).  

При написанні есе продемонструйте власну позицію по темі есе та проблемах,  
що підіймаються у публікаціях. 

Тема на вибір: 
1. Політика адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. 
2. Політика регулювання міграційних процесів у сучасному світі. 
3. Політика мультикультуралізму. 
4. Фактори та наслідки міграційних процесів. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Додаток 2. 

Питання до екзамену. 
1. Міграційний процес як об’єкт соціологічного аналізу. Історичні різновиди міграцій. 

Глобалізм та антиглобалізм як крайні ідеологічні позиції в питанні регулювання міграцій.  

2. Соціологія міграції в структурі соціологічного знання. Типологізація міграційних 

процесів. 

3. «Закони міграції» Е. Равенштайна. Неокласична теорія міграції. Структурно-історичний 

підхід.  

4. Теорія світових систем і концепція нового міжнародного економічного порядку.  

5. Модель міграції як баланс сил тяжіння і виштовхування Е. Лі. 

6. Загрози масштабів міграції за кордон для розвитку України. Динаміка потоків мігрантів 

з України (по країнам). Внутрішні міграційні переміщення.  

7. Теорії міграції. Історія розвитку теорії асиміляції, концепція «плавильного казана» та її 

критика, теорія сегментної асиміляції.  

8. Мультикультуралізм та транснаціоналізм як провідні теоретичні парадигми міграції.  

9. Теорія соціальних мереж.  

10. Теорія асиміляції мігрантів Чиказької соціологічної школи.  

11. Переглянута теорія асиміляції. Теорія сегментної асиміляції.  

12. Теорія мультикультуралізму.  

13. Теорія міграційних мереж.  

14. Теорія транснаціоналізму.  

15. Концепція міграційних систем.  

16. Концепція міграційної взаємозалежності.   

17. Сучасні міграційні тенденції у світі.  

18. Причини та передумови розвитку міграційних процесів в Україні. Соціальні та 

соціально-психологічні характеристики потенційних українських трудових мігрантів. 

19. Вища освіта в Україні як чинник формування міграційних установок української молоді. 

20. Масштаби та напрямки трудових міграцій українців. Причини та наслідки міграцій. 

Можливості впливу держави на зупинення відтоку мігрантів за кордон. 

21. ВПО як соціальна група в соціальній структурі українського населення. Адаптація та 

інтеграція ВПО. 

22. Визначення ВПО в нормативно-правових документах. Причини вимушеної міграції з 

Донбасу та Криму.  Поняття та критерії адаптації й інтеграції внутрішньо переміщених осіб. 

23. Умови скасування статусу переселенця.  

24. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб і способи його зміцнення. Напрями 

оптимізації політики адаптації й інтеграції ВПО. 

25. Фактори соціальної адаптації мігрантів. Соціальні бар'єри адаптації мігрантів. 

26. Релігійні практики та інтеграція мігрантів.  

27. Мультикультуралізм як культурна стратегія.  


