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АННОТАЦИЯ 

 

1. Структура и объем дипломной работы  

Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 21 

иллюстрации, 7 таблиц, списка использованной литературы. Общий объем 

работы составляет 68 страниц. Список использованной литературы занимает 

7 страниц и включает 76 позиций.  

2. Перечень ключевых слов  

МИГРАЦИЯ, УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ, МИГРАНТ, МИГРАЦИОННЫЙ 

ПОТОК, ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ФАКТОРЫ 

МИГРАЦИИ, МОБИЛЬНОСТЬ, ТЕНДЕНЦИИ.  

3. Содержание работы  

Объект исследования – учебная миграция в Республике Беларусь.  
Предмет исследования – тенденции и факторы развития учебной 

миграции в Республике Беларусь.  

Цель исследования – анализ факторов учебной миграции в Республике 

Беларусь и оценка социально-экономических рисков для повышения 

эффективности миграционной политики. 

Методы исследования. В работе использованы анализ и синтез, метод 

сравнения, расчетно-конструктивный метод.  

Полученные итоги и их новизна.  Дипломная работа посвящена 

исследованию вопросов, связанных с миграционной политикой Республики 

Беларусь. Реализация учебной миграции Республики Беларусь предполагает 

усиление политики занятости и трудоустройства молодых специалистов. В 

связи с этим, миграционные возможности являются темой, затрагивающей 

ключевые аспекты модели трудоустройства на национальном рынке труда.  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические и методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. Работа 

выполнена самостоятельно.  

Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 

могут быть использованы для продолжения исследования учебной миграции в 

Республике Беларусь. 

  



АНАТАЦЫЯ 

 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы  

Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 21 ілюстрацыі, 

7 табліц, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 68 

старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 7 старонак і ўключае 76 

пазіцый.  

2. Пералік ключавых слоў  

МІГРАЦЫЯ, ВУЧЭБНАЯ МІГРАЦЫЯ, МІГРАНТЫ, МІГРАЦЫЙНЫ 

ПАТОК, ПАЛІТЫКА ЗАНЯТАСЦІ, АДУКАЦЫЯ, ФАКТАРЫ МІГРАЦЫІ, 

МАБІЛЬНАСЦЬ, ТЭНДЭНЦЫІ.  

3. Змест працы  

Аб’ект даследавання – вучэбная міграцыя ў Рэспубліцы Беларусь.  

Прадмет даследавання – тэндэнцыі і фактары развіцця вучэбнай 

міграцыі ў Рэспубліцы Беларусь.  

Мэта даследавання –  

Метады даследавання. У працы скарыстаны аналіз і сінтэз, метад 

параўнання, разлікова-канструктыўны метад.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна.  Дыпломная праца прысвечана 

даследаванню пытанняў, звязаных з міграцыйнай палітыкай Рэспублікі 

Беларусь. Рэалізацыя вучэбнай міграцыі Рэспублікі Беларусь прадугледжвае 

ўзмацненне палітыкі занятасці і працаўладкавання маладых спецыялістаў. У 

сувязі з гэтым, міграцыйныя магчымасці з'яўляюцца тэмай, якая закранае 

ключавыя аспекты мадэлі працаўладкавання на нацыянальным рынку працы.  

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. Праца выканана самастойна.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для працягу даследавання вучэбнай міграцыі ў Рэспубліцы 

Беларусь. 

 

  



ANNOTATION  

 

1. Structure and scope of the diploma work  

The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 

diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, 21 illustrations, 7 

tables, and list of references. Total scope of work is 68 pages. The list of references 

occupies 7 pages and includes 76 positions.  

2. Keywords: MIGRATION, EDUCATIONAL MIGRATION, MIGRANT, 

MIGRATION FLOW, EMPLOYMENT POLICY, EDUCATION, MIGRATION 

FACTORS, MOBILITY, TENDENCIES.  

3. The content of the work  

The object of the research is the educational migration in the Republic of 

Belarus. 

The subject of the research is trends and factors of educational migration 

development in the Republic of Belarus.  

The purpose of the research is analysis of factors of educational migration in 

the Republic of Belarus and assessment of socio-economic risks to improve the 

efficiency of migration policy.  

 Methods of research: analysis and synthesis, comparison method, 

calculation-constructive method.  

The results of the work and their novelty. The thesis is devoted to the study of 

issues related to the migration policy of the Republic of Belarus. Implementation of 

educational migration of the Republic of Belarus involves strengthening the policy 

of employment and employment of young professionals. In this regard, migration 

opportunities are a topic that affects key aspects of the employment model in the 

national labor market.  

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 

used and the results of the diploma work are authentic. The settlement and analytical 

material given in her correctly and objectively reflects a condition of the studied 

process, and all theoretical and methodological provisions and concepts borrowed 

from literary and other sources are followed by references to their authors. The work 

has been put through independently.  

Recommendations on the usage. The results of the work can be used to 

continue the study of educational migration in the Republic of Belarus. 

 


