рвцЕнзш
на робочу програму навчальноi дисциплiни

(правова

полiтологiя>> для здобувачiв

вищоi освiти

ступiнь доктор фiлософii (PhD), спецiальнiсть 052 - Полiтологiя
Сучасна суспiльно-полiтична ситуацiя в YKpaTHi вимагае вiд науковопедагогiчних прашiвникiв застосування нових
цiдходiв до забезпечення навч€шьного

соцiалiзацiТ

ix необхiдним

модернiзацiТ усталених

процесу. Знання, умiння, навички та

компетентностi здобувачiв освiти, отриманi
забезпечувати

та

iHcTpyMeHTapieM

в ходi

навчання, повиннi

для швидкоТ та успiшноТ

в суспiльствi, Свосрiдною вiдповiддю на ((виклик часу>

народження нового науково-дослiдницького

та

стало

освiтнього напряму

правовоТ полiтологiТ. Аналiзуючи правовi чинники полiтичного життя

правова полiтологiя, насамперед, спрямована

на

вивчення реальних

.lолiтичних процесiв, що вiдбуваються сьогоднi в державi.

Робоча програма навчальноТ дисциплiни <Правова полiтологiя>
пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософiТ за
спецiальнiстю 052

-

Полiтологiя в аспiрантурi Iнституту держави

i

права

НАН УкраТни мiстить положення, що регламентують
мету, вимоги, завдання, результати освiтнього процесу, оцiнку якостi
iMeHi В.М. Корецького

пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти вiдповiдного рiвня.

Метою програми

е

сприяння

в

пiдготовцi висококвалiфiкованих,

конкурентоспроможних фахiвцiв ступеня доктора фiлософiТ

в

галузi

полiтологii шляхом набуття здiбностей, достатнiх для продукування нових
iдей, розв'язання комплексних проблем у галузi профеЬiйноТ та дослiдницько-

iнновацiйноТ дiяльностi

та

опанування навичок щодо органiзаuiТ та

здiйснення науково-дослiдницькоi, науково-iнновацiйноi

та

викладацькоТ

.цiяльностi в галузi полiтологii.
Що iстотних особливостей програми можна вiднести: iT орiснтацiю на

проблеми поеднання полiтологiТ та права; розгляд ключовоТ ролi права в

органiзацiт полiтичноi сфери життя суспiльства; дослiдження полiтичнот

ефективностi права,

а

також його полiтичну природу

та

полiтичнi

властивостi.

ПР" цЬому

можливiсть забезпечення високоТ якостi пiдготовки

здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософiТ значною мiрою
JУМОВлена наявнiстю в Iнститутi держави i права iMeHi

В.М. Корецького НДН

УкраТни вiДповiдноТ науковоТ школи, що е фундаrором зазначеного нового
напрямку наукових досл iджень.

Рецензована програма повною мiрою враховус вимоги Стандарту
виЩоТ освiти

за спецiальнiстю

052

Полiтологiя iТ реалiзацiя дозволяе

забезпечити досягнення передбачених програмних результатiв навчання та

набУти здобувачами вищоТ освiти програмних компетентностей зi
спецiальностi. Програмнi компетентностi, в свою Черц, включають
iнтегральну компетентнiсть, загальнi та фаховi компетентностi, необхiднi для
успiшноТ дiяльностi фахiвця.

Таким чином, рецензована робоча програма <Правова полiтологiя>
пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософiТ за
спецiальнiстю 052
iMeHi

-

Полiтологiя в аспiрантурi Iнституту держави

i

права

В.М. Корецького НАН УкраТни мас необхiднi cTpyкTypHi та змiстовi

Складовi, вiдповiдае основним критерiям забезпечення якостi ocBiTHboT
дiяльностi, якостi вищоТ освiти та сучасному рiвню розвитку полiтичноТ
начки.

{ьщф

Щоктор полiтичних наук, професор,
завiдувачка кафедри полiтичних наук
Нацiонального педагогiчного
;,нiверситету iMeHi N4. П. Щрагоманова
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