Відгук
Панасюка Олександра .Петровича, кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін Міжрегіональної академії управління персоналом 
Сучасна українська історична наука покликана, між іншим, формувати історичну свідомість суспільства, пам'ять народу. В умовах інформаційної пропаганди, нав’язаної ззовні, не викликає сумнівів необхідність підготовки висококваліфікованих спеціалістів, науковців здатних неупереджено і об’єктивно аналізувати події, оперувати фактами, використовувати здобуті знання у практиці сьогодення. Належне відводимо у цьому історикам-науковцям.
Серед закладів вищої освіти чільне місце займає Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, аспірантом якого я був у 2012-2016 рр. Період навчання в аспірантурі на кафедрі всесвітньої історії є вагомим у професійному зростанні як історика-науковця. Компетентний професорсько-викладацький склад кафедри дав змогу отримати ґрунтовну науково-методичну, методологічну підготовку до здійснення викладацької, наукової та академічної діяльності. Завдяки професійності наукового керівника – доктора історичних наук, професора Стрільчук Л.В., підготував та успішно захистив дисертацію із малодослідженого в українській історіографії напрямку білорусезнавства. 
Варто звернути увагу на міжвузівські контакти аспірантів університету. Зокрема мій науковий керівник сприяла налагодженню наукового спілкування з викладачами Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Відтак професійне навчання, грамотний підхід до складання індивідуального плану, а також залучення аспіранта до вивчення досвіду та напрацювань різних наукових історичних шкіл, безсумнівно, сприяє становленню аспіранта, як кваліфікованого науковця. А ще вимогливість відділу аспірантури дисциплінує, вчить бути відповідальним та пунктуальним, що є важливо в сучасних реаліях.
Щодо освітньо-наукової програми 032 Історія та археологія, варто відмітити, що загальний орієнтир програми, її мета та завдання відповідають основним тезам компетентнісної освітньої концепції. Змістова компонента програми акцентує на необхідності визначати, аналізувати, давати об’єктивну оцінку складним питанням історії українсько-польських відносин ХХ – початку ХХІ ст. Актуальною видається тематика перспективних досліджень, що сприяє всебічному дослідженню історії центрально-східної Європи загалом та українсько-польських відносин зокрема. Отже, освітньо-наукова програма підготовки аспірантів зі спеціальності 032 Історія та археологія, яка розроблена на факультеті історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, має комплексний підхід, формує фахові навики аспірантів, які необхідні для подальшої професійної діяльності.
Таким чином навчання в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки забезпечило та забезпечує формування необхідних професійних компетентностей науковця, який здатний вирішити важливі питання у сфері професійної та дослідницько-інноваційної діяльності. 


