рЕцЕнзIя
на робочу програму навчальноТ дисциплiни
<<Теорiя

та iсторiя полiтичних iнстиryтiв> для здобувачiв вищоТ освiти

сryпiнь доктор фiлософii (PhD), спецiальнiсть 052

- Полiтологiя

Робоча програма, що рецензуеться, розроблена вiддiлом правових
проблем полiтологiТ Iнституту держави

i

права iMer:i I].M. Корешького

НАН Украiни i спрямована на засво€ння здобувачами

вищоТ освiт,и за

TpeTiM (освiтньо-науковим) piBHeM системи теоретичних знань

i

практичних компетенцiй щодо r,eopiT ,га icTopiT гlолir,ичtlих iнсr,и,гуr,iв,

розумiння чинникiв, необхiдних для забезпечення ст€Lпого розвитку
украiнського сусп iльства.

Змiст ocBiTHix складових повнiстю вiдповiдае компетентнiснiй
моделi, яка спрямована на пiдготовку фахiвчiв за спецiальнiстю 052
<Полiтологiя> для пiдготовки докторiв фiлософiТ. Особливостi програми

полягають

в тому, що if теоретичний змiст грунтусться на

поняттях,

категорiях, теорiях, концепцiях, принципах суспiльствознавчих наук
визнача€

i

тенденцii й закономiрностi розвитку полiтичних систем рiзного

рiвня з урахуванням дiТ внутрiшнiх

i

зовнiшнiх чинникiв. Теоретична

пiдготовка пiдсилюеться набуттям обов'язкових практичних навичок.

Програма с логiчною, структурованою, спрямованою на пiдготовку

у

галузi соцiальних та поведiнкових наук, розрахованою на
вимоги суспiльства та сучасного ринку працi. Навчальнi компетенцiТ

фахiвцiв

програми передбачають розумi ння сучасних трансформацi йних процесi

внутрiшнього

та

зовнiшнього полiтичного становища

в,

УкраТни,

геополiтичних викликiв сучасностi. Профiль програми свiдчить, що
змiстовне наповнення навч€lJIьного

процесу вiдповiда€ вимогам сучасноТ

аспiрантськоТ пiдготовки. Навчальний

план повнiстю

вiдповiдас

завданням ocBiTHbo-HayKoBoT програми третього рiвня вищоТ освiти.

Метою навчання дисциплiни <Теорiя та iсторiя

по.lliтичних

/
/

iнститутiв> с набуття здобувачами вищоТ освiти (аспiрантами) професiйноТ

компетентностi для здiйснення успiшноi дiяльностi

в

г€tлузях права та

полiтологiТ. Робочу програму складено на ocнoBi ocBiTHboT програми та
навчаJIьного плану пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора
фiлософiТ.

Навчання здобувачiв вищоТ освiти за цiсю програмою сприятиме
фундаменталiзацiТ пiдготовки фахiвцiв

формуванню

у них обiзнаностi,

зi спецiальностi 052

-

Полiтологiя,

знань, yMiHb та навичок, необхiдних для

рацiонального використання у професiйнiй дiяльностi.

Змiст рецензованоТ програми вiдповiдас назвi, форма - вимогам до
оформлення програм навч€tльних дисциплiн згiдно з кредитно-модульною
системою оцiнювання.

ТТ

впровадження в навчальний процес с доцiльtlим

i

бажаним.

Таким чином, робоча програма навчальноТ дисциплiни <'1'еорiя та
iсторiя полiтичних iнститутiв> пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти с"гупеня

доктора фiлософiТ за спецiальнiстю 052 Поlliтологiя в acпipaHTypi
Iнституту держави i права iMeHi В.М. Корецького НАН УкраТни, tlовною

мiрою розкривас iнформацiю про сферу 1i застосуваI]ня, ма€ необхiдlri
cTpyKTypHi та змiстовi складовi, вiдповiдас основним критсрiям забезtlечеttIiя

якостi ocBiTHboT дiяльностi та сучасному рiвню розвитку полiтичноТ науки.
Старший науковий спiвробiтник,
заступник завiдувача вiддiлу правових проблем полiтологiТ
Iнституту держави i права iMeHi В.М. Коречького НАН УкраТни,
доктор полiтичних наук
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