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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа 56 с., 2 рис., 6 табл., 44 источника. 

СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ СТЕРЕОТИП, ЭМИГРАЦИЯ, 

ПСИХОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ ОБ 

ЭМИГРАНТАХ, СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ СТУДЕНТОВ. 

Объект исследования: Социальные стереотипы Цель исследования-

выявление социальных стереотипов студентов об эмигрантах 

Методологическую основу дипломной работы составили общенаучные 

методы: метод анализа и синтеза, метод индукции и дедукции, также 

частнонаучные, используемые при проведении психологических 

исследований (опросный метод, метод тестов-Цветовой Тест Отношений, 

Шкала Богардуса).  

Тема социальных стереотипов является одной из основных в современной 

зарубежной и отечественной социальной психологии. Тема стереотипов в 

отношения к мигрантам из-за повышения мобильности населения становится 

крайне актуальной для исследования. С другой стороны, в связи с 

особенностями положения в нашей стране для нас более актуальной является 

тема эмиграции и стереотипов  об эмигрантах, которая разрабатывается в 

данной работе. 

Данное исследование обобщает и резюмирует теоретический материал 

по психологии социального стереотипа. Так  же исследование затрагивает 

такую новую область психологической науки как психология эмиграции, 

обобщает и резюмирует теоретический материал по этой отрасли психологии 

в современном русскоязычном научном пространстве, а так же представляет 

ряд англоязычных концепций касающихся психологии эмиграции. Оно 

впервые затрагивает вопрос отношения студентов-жителей Беларуси к 

эмигрантам и стереотипов о них. Таким образом, данная работа позволяет 

расширить область исследования социальных стереотипов и 

охарактеризовать сложившееся отношение к эмигрантам.  Психология 

эмиграции   является новым направлением, поэтому данная работа может как 

обогатить его теоретически так и дать ряд практических результатов. 

Исследование стереотипов в отношении эмигрантов позволяет лучше 

представить межличностные проблемы, которые возникают между 

эмигрантами и их оставшимися в стране близкими, дают возможность 

спрогнозировать миграционные процессы среди студентов, исходя из 

отношения к этому явлению в целом.  

  

  



РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Дыпломная работа 56 с., 2 мал., 6 табл, 44 крынiцы. 

СТЭРЭАТЫПІЗАЦЫЯ, САЦЫЯЛЬНЫЯ СТЭРЭАТЫПЫ, 

ЭМІГРАЦЫЯ, ПСІХАЛОГІЯ ЭМІГРАЦЫІ, САЦЫЯЛЬНЫЯ 

СТЭРЭАТЫПЫ АБ ЭМИГРАНТАХ, СОЦИАЛЬНЫЕ СТЭРЭАТЫПЫ 

СТУДЭНТАЎ. 

Аб'ект даследавання: Сацыяльныя стэрэатыпы Мэта даследавання-

выяўленне сацыяльных стэрэатыпаў студэнтаў пра эмігрантаў 

Метадалагічную аснову дыпломнай работы склалі агульнанавуковыя метады: 

метад аналізу і сінтэзу, метад індукцыі і дэдукцыі, таксама частнонавуковыя, 

якія выкарыстоўваюцца пры правядзенні псіхалагічных даследаванняў 

(апытальны метад, метад тэстаў-Каляровы Тэст Адносін , Шкала Багардуса).  

Тэма сацыяльных стэрэатыпаў з'яўляецца адной з асноўных у сучаснай 

замежнай і айчыннай сацыяльнай псіхалогіі. Тэма стэрэатыпаў у адносіны да 

мігрантаў з-за павышэння мабільнасці насельніцтва становіцца вельмі 

актуальнай для даследавання. З іншага боку, у сувязі з асаблівасцямі 

становішча ў нашай краіне для нас больш актуальнай з'яўляецца тэма 

эміграцыі і стэрэатыпаў пра эмігрантаў, якая распрацоўваецца ў дадзенай 

працы. 

Дадзенае даследаванне абагульняе і рэзюмуе тэарэтычны матэрыял па 

псіхалогіі сацыяльнага стэрэатыпу. Гэтак жа даследаванне закранае такую 

новую вобласць псіхалагічнай навукі як псіхалогія эміграцыі, абагульняе і 

рэзюмуе тэарэтычны матэрыял па гэтай галіне псіхалогіі ў сучасным 

рускамоўным навуковай прасторы, а так жа прадстаўляе шэраг англамоўных 

канцэпцый тычацца псіхалогіі эміграцыі. Яно ўпершыню закранае пытанне 

адносіны студэнтаў-жыхароў Беларусі да эмігрантаў і стэрэатыпаў пра іх. 

Такім чынам, дадзеная праца дазваляе пашырыць вобласць даследаванні 

сацыяльных стэрэатыпаў і ахарактарызаваць якое склалася стаўленне да 

эмігрантаў. 

Псіхалогія эміграцыі з'яўляецца новым кірункам, таму дадзеная праца 

можа як ўзбагаціць яго тэарэтычна так і даць шэраг практычных вынікаў. 

Даследаванне стэрэатыпаў у дачыненні да эмігрантаў дазваляе лепш 

прадставіць міжасобасныя праблемы, якія ўзнікаюць паміж эмігрантамі і іх 

пакінутымі ў краіне блізкімі, даюць магчымасць спрагназаваць міграцыйныя 

працэсы сярод студэнтаў, зыходзячы з адносіны да гэтай з'явы ў цэлым. 

 

 

 



ABSTRACT OF THE THESIS 

Thesis 56 p., 2 fig., 6 table, 44 sources. 

STEREOTYPISATION, SOCIAL STEREOTYPE, EMIGRATION, 

PSYCHOLOGY OF EMIGRATION, SOCIAL STEREOTYPES ABOUT 

EMIGRANTS. SOCIAL STEREOTYPES OF STUDENTS. 

Object of the study: Social stereotypes The purpose of the study-the 

identification of students' social stereotypes about emigrants The methodological 

basis of the thesis was formed by general scientific methods: the method of 

analysis and synthesis, the method of induction and deduction, also the private 

scientific methods used in conducting psychological research (questionnaire 

method, test method-Сolor Тest of Relations , The Bogardus Scale). 

The theme of social stereotypes is one of the most important in modern 

foreign and domestic social psychology. The topic of stereotypes in relation to 

migrants due to increased mobility of the population becomes extremely urgent for 

research. On the other hand, due to the peculiarities of the situation in our country, 

the issue of emigration and stereotypes about emigrants, which is being developed 

in this work, is more relevant to us. 

This study summarizes and summarizes the theoretical material on the 

psychology of the social stereotype. The research also touches upon such a new 

field of psychological science as the psychology of emigration, summarizes and 

summarizes the theoretical material on this branch of psychology in the 

contemporary Russian-speaking scientific space, and also presents a number of 

English-language concepts concerning the psychology of emigration. It for the first 

time touches upon the issue of the attitude of students-residents of Belarus to 

emigrants and stereotypes about them. Thus, this work allows us to expand the 

scope of research on social stereotypes and characterize the existing attitude 

towards emigrants. The study of stereotypes regarding emigrants allows for better 

presentation of interpersonal problems that arise between emigrants and their close 

relatives in the country, make it possible to predict migration processes among 

students, based on the attitude to this phenomenon. 
 


