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Назва дисципліни: «Соціологія міґрацій»  

Семестр: 8 Спеціальність (спеціалізація): 054 – Соціологія.  

Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); в тому числі  

аудиторні години – 13 год. лекцій, 26 год. практ. занять  

 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна передбачає розвиток загальних та 

фахових компетентностей студентів у сфері вивчення соціології міґрацій. Метою 

викладання навчальної дисципліни «Соціологія міграції» є за допомогою 

критичного аналізу існуючих теорій сформувати у студентів уявлення про 

природу міграційних процесів, їх значення в сучасному суспільстві та вплив на 

окремих індивідів, соціальних спільнот і суспільств. Серед завдань викладання 

дисципліни наступні: визначити об’єкт, предмет і місце соціології міграції 

системі соціологічного знання; простежити генезис теоретичних підходів до 

вивчення феномену міграції; ознайомитися з найважливішими теоретичними і 

емпіричними дослідженнями українських і зарубіжних фахівців у дослідженні 

міжнародної міграції; розкрити соціальну природу, соціологічні характеристики 

і властивості міграції; визначити основні шляхи формування та видозмін 

ідентичностей мігрантів; з’ясувати механізми взаємодії міграційних процесів та 

спільнот мігрантів із іншими соціальними процесами та соціальними 

спільнотами; вивчити основні методи дослідження міжнародної міграції; 

навчити студентів інтерпретувати дані досліджень міграційних процесів для 

аналізу актуальних проблем в сучасній Україні. Студенти повинні аналізувати 

міру і можливості застосування теоретичних положень та методів соціології 

міґрацій до аналізу місця України в сучасних міґраційних потоках.  

Результати навчання:  

знати:  

теоретичні та методологічні основи вивчення міжнародної міграції; особливості 

соціологічного дослідження міграційних процесів; розвиток міграційних 

процесів в історичній ретроспективі; особливості сучасних міграційних процесів 



їх функції та взаємозв’язок із ґлобалізацією; основні зміни, що відбулися у 

країнах світу під впливом міграції; напрями та види міграціійної/інтеґраційної 

політики; причинно-наслідкові зв’язки в сфері міжнародної міграції; головні 

проблеми та моделі адаптації мігрантів; основні питання, що стосуються 

формування ідентичності мігранта та творення (транснаціональних) спільнот 

мігрантів. У студентів мають сформуватися поглиблені знання тих теоретичних 

напрацювань зарубіжних і вітчизняних соціологів, в яких знайшли відображення 

вище зазначені процеси і явища, а також знання щодо їхньої імплементації та 

дослідження ролі України в світових міграціних процесах як країни-донора, так 

і країни-реципієнта міжнародних мігрантів. 

вміти:  

застосовувати набуті теоретичні знання до аналізу сучасних міграційних 

процесів в Україні та світі; досліджувати сучасні міграційні процеси і явища з 

використанням теоретико-методологічного арсеналу теорій, що досліджують 

міграцію; визначати можливості дослідження міграції в предметному полі 

соціології визначати та аналізувати суть і зміст впливу міграційних процесів на 

повсякденні практики людей прямо чи опосередковано залучених до міграції; 

розробляти програми конкретних соціологічних досліджень з урахуванням 

напрацювань сучасності в сфері теоретичних досліджень міграції. 

  

Форма звітності: залік  

Мова вивчення: українська 

 

Робоча програма дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji  

з подальшим переходом на позицію «Навчальні курси» у стовпчику ліворуч для 

студентів 4 к. бакалаврату                                                                

(посилання на робочу програму дисципліни на сайті кафедри) 


