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ВСТУпНИй ДІАЛОГ СТУДЕНТА І ЛЕКТОРА

Запитання: Яка мета цього посібника?
Відповідь: Його головне призначення подати конспекти лекцій, 

фрагменти з наукових й навчальних джерел. Щоб Ви, прийшовши 
на лекцію, вже були ознайомлені з концепціями учених, дискусій-
ними проблемами, ключовими поняттями та термінами і на цій 
підставі могли спілкуватися з лектором. Якщо лекція пропущена, 
посібник зорієнтує Вас у самостійному вивченні матеріалів. 

Запитання: Як вивчати наукові матеріали?
Відповідь:... Багаторазовим читанням, обдумуванням запитань 

і коментарів. Збагнути погляди О. Потебні, З. Фройда, К. Леві-
Строса, А. Камю та ін. напередодні модульної роботи не вдасться 
вже тому, що учені виношували свої концепції багато років, у важ-
кій експериментальній і теоретичній праці. Ви так само, як вони, 
потребуєте часу... 

Запитання: Яким чином засвоювати терміни?
Відповідь: Покажчик термінів повертає Вас до лекції, тема ко-

трої буде зв’язуватися з іншими. Таким чином, за кожним разом 
пошуку, термін розгортатиме ширший контекст епохи. Шляхом 
мимовільного і спеціального повторювання Ви природно засвою-
єте науковий апарат. 

Запитання: Як здійснювати підготовку до практичних занять?
Відповідь: Прочитати і проаналізувати за поданим планом ху-

дожній текст; написати реферат на одну із тем; вивчати критичні 
джерела: 1) осмислити концепції учених; 2) з’ясувати, наскільки 
Ваше розуміння тексту узгоджується з певною концепцією; 3) під-
готувати тези для дискусії і мати відвагу брати в ній участь; 4) під 
час заняття нотувати аргументи і контраргументи дискусії – це те, 
що легко пригадається Вам на модульній роботі. 

Автор посібника бажає Вам успіхів!
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