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Поява нового підручника для студентів вищих навчальних закладів
–подія завжди непересічна. Тим більше, коли з’являється праця
ексклюзивного, так би мовити, характеру: автори пропонують власне
бачення політичних явищ і процесів, узагальнюють етапи розвитку
світової та вітчизняної політичної думки, з’ясовують методологію та
основні категорії, з яких має розпочинатися фундаментальне вивчення
політичної науки.
Навчальний курс „Політологія. Вступ до спеціальності” дасть
можливість студентам увійти в коло проблем політичної науки, знайомство
з якими необхідне для тих, хто починає ґрунтовне вивчення політичної
сфери чи удосконалює знання для викладання цієї дисципліни. Підручник
містить не лише академізований теоретико-методологічний та історичний
матеріал – в ньому подаються визначення ключових понять, робляться
висновки, формулюються контрольні запитання. Засвоєння політології
без вивчення першоджерел – марна трата зусиль і часу. Відтак автори
кожен розділ завершують „Матеріалами для читання”, що містять витяги
з праць класиків політологічної науки.
Освічене, свідоме і діяльне громадянство – це ознака зрілої демократії.
Отже вихід із системної кризи нашій державі слід починати з якісної
політичної освіти громадян, яка не лише мотивує соціальну активність, а
й дає раціональні знання, формує патріотичну свідомість для розширення
участі у державотворчих процесах.
Слід відзначити оригінальне формулювання мети політичної науки,
зорієнтоване на подолання політичної байдужості та абсентеїзму.
На думку авторів, громадянин, засвоївши основи політології, зможе
підпорядковувати свої емоції раціональній політичній аргументації,
адекватно орієнтуватися в суспільних процесах, уміло захищати свої
права та інтереси.
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Важливою складовою рецензованої праці є акцентуація її основного
змісту на україноцентричному вимірі. Автори свідомі того, що без
професійної політичної науки, яка служить розбудові української
державності, неможливе здійснення нинішнім поколінням стратегічного
завдання – побудови вільної, правової, соціальної держави, забезпечення
консолідації нації. Адже творення демократичної України вимагає
грунтовного теоретичного осмислення альтернативних проектів соціального
реформування, утвердження оптимального вектора розвитку держави,
визначення онтологічних координат постгеноцидного суспільства.
Навчальний курс „Політологія. Вступ до спеціальності” за своєю
креативністю і методологічним арсеналом пропонує конструктивні
месиджі для підвищення авторитету політичної науки в системі вищої
освіти, з якої рекрутується майбутня еліта, що формуватиме політику
держави.
Основний зміст, наукові судження, категоріальний апарат,
методологічний інструментарій підручника цілком відповідають основним
вимогам вузівської підготовки фахівців.
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