Про політику і політологію
студентам-іноземцям
Юрій Смольніков,
кандидат історичних наук
доцент кафедри історії та культурології
Національного авіаційного університету
Политология: учебное пособие / [Л. С. Тупчиенко, Н. Г.
Исхакова, Т. В. Ковалева и др.]; под ред. Л. С. Тупчиенко. – К.:
НАУ, 2011. – 156 с.
Посібник, написаний колективом авторів Національного авіаційного
університету для студентів-іноземців, являє собою стислий виклад
ключових тем політичної науки. При підготовці посібника використані
сучасні дослідження, матеріали та теоретичні розробки вітчизняних
і зарубіжних політологів. Розділи посібника охоплюють основну
політологічну проблематику, включену до навчальних освітніх програм з
політології для вищої школи, зокрема: політологія як наука та навчальна
дисципліна; історія світової та вітчизняної політичної думки, політична
влада, політична система суспільства, держава в політичній системі
суспільства, політичні партії, суспільні організації, об’єднання та рухи;
політична ідеологія; політична культура; світова політика та глобальні
проблеми сучасності.
Методично посібник написаний на належному рівні. Виклад матеріалу
логічний і послідовний, відповідає сучасним вимогам підготовки навчальних
матеріалів для студентів вищих навчальних закладів. До кожної теми
подаються завдання для самоконтролю і список рекомендованих джерел
для подальшого опрацювання. Незаперечною перевагою посібника є те, що
автори постійно пов’язують навчальний матеріал із сьогоденням, таким
чином спонукаючи студентів до самостійного аналізу політичних подій та
критичного мислення.
На наш погляд, посібнику не вдалося уникнути й деяких вад. Зокрема,
виходячи з того, що цільовою аудиторією посібника є іноземні студенти,
які не спеціалізуються в гуманітарних предметах і мають природні
труднощі з розумінням наукових текстів гуманітарного спрямування, було
б доцільним викладати матеріали спрощеною мовою і більш короткими
реченнями, а також включити до посібника словник політичних термінів
для полегшення розуміння текстів. Практика викладання навчальних
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матеріалів спрощеною мовою у підручниках для студентів вищих
навчальних закладів є нормою в Сполучених Штатах Америки. Одним з
головних критеріїв при підготовці підручників для вишів у США є турбота
про легке сприйняття текстів студентами. На жаль, в Україні цьому
не надається належної уваги. Мова викладання матеріалів у більшості
вітчизняних підручників занадто наукова і перевантажена термінологією.
Все це, звісно, ускладнює розуміння текстів. Попри це зауваження, яке
характерне практично для всіх українських посібників з політології, які
мені довелося проглядати, посібник для іноземних студентів Національного
авіаційного університету в цілому залишає гарне враження.
Посібник може бути рекомендований студентам вищих навчальних
закладів, а також усім тим, хто цікавиться політологією або бажає
розібратися в складному різноманітті сучасного політичного життя, прагне
навчитися самостійно аналізувати й оцінювати політичні події та явища,
що відбуваються у країні і світі.
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