СЕНЕКА АНЕЙ ЛУЦІЙ

кусію навколо попередньо визначених
тем, до котрих учасники С. готують
тези виступів на підставі індивідуально
виконаних завдань (рефератів).
Основне завдання С. — поглибити і
закріпити знання, одержані курсанта
ми (слухачами, студентами) на лекції та
у процесі самостійної роботи над нав
чальною і науковою літературою, при
щепити їм навички пошуку, узагаль
нення, критичного аналізу навчального
матеріалу, уміння висувати і захищати
свої погляди з питань, що розглядають
ся. У практиці навчальної роботи вио
кремлюють три різновиди С.: про
семінари, семінари, спецсемінари.
Види С.: семінар запитань і відповідей;
семінар-розгорнута бесіда; семінарколективне читання; семінар-дискусія; семінар, що передбачає обгово
рення й оцінювання письмових рефе
ратів учасників; семінар-конференція;
семінар-теоретична конференція; семінар-розв’язання проблемних зав
дань; семінар-прес-конференція тощо.
Брюховецька О.В.

відносно тебе» та оволодіння мудрістю.
Зауважував, що мудрість — це пошук
людиною смислу тих або інших фено
менів історії чи людської практики:
«Для чого це потрібно?», «Наскільки
це оправдане з погляду людських інте
лекту й моралі?». Істинний культ муд
рості — це всі ті начала, на яких ба
зується справжній розум: розум голови
й серця (мораль), розум, що стверджує
добро, а також духовність.
Найдьонов О.Г.

СЕНЗИТИВНИЙ ПЕРІОД - 1) вікові
періоди індивідуального розвитку, що є
найсприятливішими для розвитку тих
чи інших психічних функцій (сприй
мання, мовлення, пам’яті тощо); 2) пе
ріоди збільшеної чутливості внутрішніх
структур організму до специфічних
впливів зовнішнього світу, до освоєння
певного виду діяльності. Кожен із С.п.
сприяє появі в людини певних психіч
них новоутворень. Врахування С.п.
важливе для організації процесу нав
чання та виховання. При невикорис
танні С.п. (періоди особливої готовнос
СЕНЕКА АНЕЙ ЛУЦІЙ (СЕНЕКА МО ті) в подальшому розвиток відповідної
ЛОДШИЙ) (4 р. до н. е. - 65 р. н. е.) — функції може бути значно ускладнений.
давньоримський філософ і державний
Радзімовська О. В
діяч.
Написав 10 невеликих морально-пов СЕНС ЖИТТЯ — центральний життє
чальних трактатів та «Моральні листи вий мотив людини, що відображає
до Луцилія». Був переконаний в існу призначення її життя, самореалізацію.
ванні моральних норм, вважав, що до Актуалізація проблеми С.ж. характерна
державної діяльності можуть бути до не тільки для підлітків, а й для людей
пущені тільки люди високих мораль зрілого віку. Здебільшого це пов’язано
них якостей. Головна чеснота громадя зі зламом світоглядних стереотипів,
нина — мужність — проявляється в серйозними моральними потрясіїшяподвигах, чинених на благо народу і ми. Пошуки С.ж. можуть усвідомлюва
республіки. Підкреслював, що найваж тися різною мірою й, отже, мати в ре
ливішою чеснотою людини є мудрість, зультаті раціонально сформульований
а метою освіти людей є вбирання мо С.ж. або ж його емоційні форми.
ральної норми «чини відносно іншої С.ж. —філософська та духовна пробле
людини так, як хочеш, щоби чинили ма, що має відношення до визначенню
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