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Загальна інформація про дисципліну. Сучасна риторика як навчальна дисципліна
спрямована на підготовку студентів до оволодіння професійними знаннями та вміннями в
області комунікативних методик та публічних виступів.

Основною метою курсу "Риторика" є підвищення рівня комунікативної компетенції
студентів та розвиток знань в області риторики. Освоєння навичок правильного
спілкування і взаємодії між соціальним суб'єктом, соціальними групами, спільнотами і
суспільством в цілому.
Завдання:
•
участь в діалогічних і ситуаціях спілкування,
•
встановлення мовного контакту,
•
налагодження ефективної комунікації з представниками суб’єктів соціальної
роботи, партнерами, колегами та отримувачами послуг.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
−
Основні форми підготовки промови.
−
Етапи ведення ділових бесід.
−
Методи аргументації.
вміти:
‒
Підготувати публічний виступ, обґрунтувавши тему.
‒
Правильно конструювати висловлювання.
‒
Вести переговори, організаційні, проблемні бесіди.
Програмні результати навчання:
‒
Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та
громад
‒
Грамотно висловлюватися в усній та писемній формі, використовувати мову
професійного спілкування, пояснювати й характеризувати факти і явища державною
мовою
‒
Давати визначення і виокремлювати основні поняття, використовувати власні
приклади для ілюстрації відповідей, знаходити спільні риси та відмінності при
порівнянні фактів, явищ, характеризувати соціальні явища.
Тема 1. Вступ. Риторика як наука і мистецтво
Тема 2. Мова, промова, мовна діяльність
Тема 3. Текст як результат мовленнєвої діяльності
Тема 4. Культура мови
Тема 5 .Публічний виступ в спілкуванні
Тема 6. Службовий діалог
Тема 7. Ділова розмова та її види
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