
рЕцЕнзIя

на робочу проrраму навчальноТ дисциплiни <<Етнополiтологiя:

концептуальнi засадиD

Робоча програма навч€uIьноТ дисциплiни кЕтнополiтологiя: концептуа.пьнi

засади> вiдповiдас вимогам до робочих програм навчiLльних дисцигlлiн, якi

викJIадаються для аспiрантiв. Поданий на речензiю документ логiчно

структурований. мiстить TaKi блоки: загtшьна iнформашiя про навчальну

дисциплiну, мета, попереднi вимоги до опанування навчальноТ дисциплiни.
анотацiя, завдання (навча.пьнi цiлi) дисциплiни, резуjlьтати навчання за

дисциплiною, спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними

результатами навчання, форми оцiнювання аспiрантiв, структура навча;lьноТ

дисциплiни (включас тематичний план лекцiй, семiнарських занять та самостiйноТ

роботи), рекомендованi HayKoBi i навчальнi джерела (основна i долаткова

лiтераryра, нормативна база). Логiчний викJIад робочоТ програми дас чiтке

розумiння, з якою базою студенти повиннi приступати до вивчення дисциплiни i

якi результати (знання i компетенцiТ) мають продемонструвати пiсля завершення iT

вивчення. Обсяг робочоi програми навчrlльноТ дисциплiни кЕтнополiтологiя:

концептуальнi засади)) становить 22 сtорiнки.
Змiот робочоТ програми навччшьноТ дисциплiни <Етнополiтологiя> вказус на

те, що розробники пропонують аспiрантам поглиблене уявлення про

етнополiтологiю, iT концептуальнi засади та мiсце в cTpyкTypi полiтичних наук.

Викладання навч€lльноТ дисциплiни розбито на два молулi. У змiстовному молулi

J\Ъl <Етноспiльноти та етнополiтичнi процеси) вивчатимуться: концептуальнi

засади та ocHoBHi закономiрностi етнополiтологiТ, дискусiТ навколо розумiння
етнiчностi, iнституцiоналiзацiя етнiчних груп, особливостi Тх полiтико-правового

статусу, психологiчнi аспекти етнонацiонilльних вiдносин, ней,гра.rriзаltiя

конфлiктогенного потенцiалу етнiчного фактора, сучасний вимiр етнонацiон€Lльних

та етнополiтичних процесiв, полiтизацiя етнiчностi та етнополiтична мобiлiзацiя.
Якщо змiстовний модуль J\bl <Етноспiльноти та етнополiтичнi процеси)

покликаний ознайомити аспiрантiв з пiдвалинами етнополiтологiТ

багатоманiтнiстю етнополiтичних спiльно,г та процесiв, Тх l,ипiв, взасмодiТ мiж

собою, то змiстовний модуль Ns2 <Е-гнонацiональна полiтика i проти,tiя

етнополiтичним викJIикам)) навчае специфiцi дiт етнiчного фактора безпосередньо в

полiтицi, концентруючись навколо особливостей етнонацiональноТ полiтики ,га

протидiТ викJIикам етнонацiональноТ сфери. Модуло ltерелбачас вивчення

наступних тем: етнонацiональна полiтика: cyTHicTb. головнi завдання: мо,ltелi ,га

особливостi етнонацiональноТ полir,ики зарубiжних jlсржа}]: особ;lивосr i

етнонацiональноТ полiтики УкраТни в умовах сучасних викликiв: етнополiтична

iнтеграшiя та дезiнтеграцiя в сучасному cBiTi, Тх взасмозв'язок та наслiдки JlJlя

держав; етнополiтичнi технологiТ; етнополiтичний вимiр мiграuiйних проl(есiв ,га
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мiграцiйна полiтика. Кожен МоДуль супроводжусться контроJIьними запитаннями.
якi дають можливiсть аспiрантам зорiенryватися щодо рiвня злобутих знань та
навичок.

Двторський пiдхiд до викJIадання цiеТ дисциплiнй, науково обгрунтована
добiрка тем заслуговуе на схвitJIення' оскiльки свiдчить про прагнення дати
аспiрантам концептуа-гlьнi знання про етнонацiонапьну сферу та етнонацiональнi
процеси, якi в подальшому Тм знадобляться в науковому пошуку. Адже в результатi
вивчення навчiLльноТ дисциплiни аспiранти булуть:

знати: при3начення, ocHoBHi закономiрностi (закони), понятiйно-
категорiальний апарат, методологiчнi засади етнополiтологiт, сучаснi пiдходи до
розумiння етнiчностi, типи та багатоманiтнiсть форм етноспiльнот (етнос" наttiя.
нацiональна/етнiчна меншина, корiнний народ), особливостi Тх полiтико-правового
статусу в Украiнi та зарубiжних державах, мiжнаролно-правового та нацiоllального
захисту' ocHoBHi Teopii етносу, концепцiТ та типолОгiзацiТ eTltociB, нацiй, держав"
ocHoBHi теорii, суть та особливостi етнополiтичних процесiв у сучасному cBiTi, Тх
типи та критерiт розмежування, вплив глобалiзацiт, глокалiзацiт, диджитztлiзацiт на
етнополiтичнi процеси, змiст, призначення та головнi завдання етнонацiона"ltьнот
полiтики, види, структуру етнонацiональноТ полiтики держави. Mo,le.lli
етнонацiональнот полiтики зарубiжних держави, особливостi етнонацiона;lьнот
полiтики УкраТни;

вмiти: Давати Визначення понять основних категорiй етtlопо.ltiто;lогiт.
розумiтИ ix cyTHicTb та вiлЬно оперУвати ниМи у процесi навчання та HayKcrBoT
дiяльностi, орiснтуватися в етнополiтичних ltроцесах сучасного cBiTy.
виокремлюватИ та аналiзувати етнiчну складову по"ltiтики, розроб.гlяти прак.гичнi
рекомендацii з удосконЕtлення полiтико-правового регулювання етнопо"ltiтичних
ПРоЦесiв, аналiзувати, оцiнювати на предмет релевантttостi l,а порiвнюват.и
рiзноманiтнi TeopiT, концепцiт та пiдходи в етнополiтичнiй та етнонацiональнiй
сферах, робити aBTopcbKi висновки.

Yci цi знаннЯ та вмiння з етнополiтологiТ необхiднi ltltя пiлгоl.овки acllipaH.r.iB
за спецiальнiстю 05 - соцiальнi та поведiнковi науки галузi знань 052 - По.ltiтолоl.iя
ocBiTHboT програми доктора фiлософiТ (PhD). Таким чином, робоча програма
навчаJIьноТ дисциплiни кЕтнополiтологiя: кончептуальнi засади)), поза всяким
cyMHiBoM, може бути затверджена в поданому виглялi.
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