
рЕцЕнзIя
на робочу програму навчальноi дисциплiни

<<Теорiя та iсторiя по.lIi,гичних iнститутiв>> для здобувачiв вищоТ освiти

ступiнь /Ioкl,op фillософiт (PhD), спеtliальнiсть 052 - Полiтологiя

Сучаснi ltрiсlри,геr:и /lepжal]ItoT ltо"lIiтики в галузi освi,ги спонукають

ocBiTHi устаFIови з/{iйсllrова,ги пilцготовку фахiвцiв з високим iнтелектуальним

потенцiаJIом, розI]иIIуl,имИ сРаховимИ комле.геl{тнос-гями, здатних до

самореаJriзаrtiТ ,га саморозви,гку. Забезпечити рсалiзаrlirо IIос,tавJlених завдань

може фахiвець, Що мае грунтовнi професiйнi знання, володiс певними

умiннями та FIавичками.

робоча проI,рама навчалыtоi l{исциплiни <теорiя та iсторiя полiтичних

iнстиr,у,гitз> гtiдго,говки здобувачiв виrцоТ освiти стуtIеня доктора фiлософii за

спе1.Iiа.тlыtiсr,lо 052 - I lоlli,го.llоt,iя в acrripaHTypi Iнсти,гуту /]ержави i права

iMeHi в.м. KopcltbкoI,o IIАII УкраТrrи розробrrена вiддiлом правових проб"шем

полiто-ттоr,ii.

N4eтoto IIроr,рами с забезгIеченIIя ocBiTHbo-HayKoBoi пiдготовки

acrlipaHTiB д.ltя з/цiйсttеllttя Ilауково-дос"rri/tноi дiяльностi, аналiтичноТ роботи,
наукового консуль,гування в громадськiй та суспiльно-полiтичнiй сферах, а

також у науково-пе/Iагогiчнiй дiяльностi, яка передбачас загальнотеоретичну,

методичну та практичну пiдготовку майбутнiх докторiв фiлософii та успiшне
викоIIаЕIIIя ним и IiayKoBo1,o /tос.lriJIжсII}Iя.

особ.;tиIзiсr,tо I]роl,рами с j] сIIрямованiс,гь на здiйснення ocBiT:Hbo-

HayкoBoI,o Irporlecy IIа :]acallax комtrе.гентнiсного, системного пiдходiв iз

застосуванIIям illноваlliйttих ,гсхI{оJlоI,iй, ttедагогiчноТ практики та науково-

дослi/IrtоТ робоr,и. ()сlзi,гrIьо-Ilаукова IIрограма спрямована на розвиток
свiтоглядttот, дослiдницькоi', irrформацiйнот, аналiтичноi, комунiкативнот

компетентностей.

Що робочоi rrрограми входить система ocBiTHix компонентiв для третього

рiвня вищоi освi,ги l] ме}ках спеlliа-пьtlостi 052 - ГIолiтологiя, що визначае



вимоги до пepeJriKy ttавчаJIы{их ма,герiалil], теми та логiчну послiдовнiсть ix

вивчення, Ki.lIbKicTb кредитiв СКТС, необхiдних для виконання цiсi програми,

а також загальнi й фаховi компетентностi, очiкуванi програмнi результати

навчання, якими повинен володiти здобувач вiдповiдного ступеня вищоi

освiти. У цiй освiтньо-професiйнiй програмi вiдстежуеться логiчна

послiдовнiсть вивчення компонент lз

результатами навчання.

програмi вiдстежуеться логiчна

програмними компетентностями та

11рограма ]]/IaJlo cl,pyктypHo побудIована, зокрема нею охоплено ocHoBHi

ключовi itpoб-lteMlti питаIlI{я сучасноТ полiтологii в KoHTeKcTi

iнституrдiоrlа.тtiзму. I IpoгpaMa харакl,еризусl,Lся JIогiчноIо архiтектонiкою та

пос.lliловнiстю, оскi.ltt ки на шочатковому етапi основна увага концентруеться

на засвосннi заt,а.llьнотеоретичних проблем, а також опануваннi тих тем, якi

забезпечують отримаFIня основних компетентностей дослiдника та, фактично

готу}оть зltобувача с,гуIlеItя доктора фiлософii до здiйснення власного

наукоRого IIouIyKy l]а викоIlаlIIIя дисертацiйного дослiдженtlя.

Зважаtочи tla викJlа/lеIiс, tsважасмо, що робоча l]рограма навчальноТ

дисциtt-ltitlи <'I'сорiя r,a iс,горiя tIо.lti,гичttих iнс,ги,гутiв> ltiдготовки здобувачiв

вищоТ освi,ги с,],уIIеIIя /\окl,ора фi;lософi[ за спецiа.шьнiстtо 052 - Полiтологiя в

аспiрантурi Irrс,ги,гуl,у /lсржави i права iMerli В.М. Корецького НАН Украiни с

завершеноtо ,га доскоtIаJtою, мiсти,гь yci комплекснi елементи, необхiднi для

здобуття вищоi освiти ступеня доктора фiлософii та пiдготовки наукових та

науково-педагогi чних кадрi в.

Завiдувач вiддiлу cotIi a"llbt tо-полiтичноi icTopii

Iнституту по.ttiтичгtих i е,гrIонацiональних дослiджень
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