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061 Журналістика, ОП Видавнича справа та редагування
Видавничої справи та між культурної комунікації
Перший бакалаврський

українська
Опанування навчальної дисципліни базується на загальних знаннях з таких предметів, як
«Історія української культури», «Філософія», «Логіка».
Формувати уявлення про риторику як елемент культури та вміння написати й проголосити
промову, розкрити загальні закономірності мовленнєвої поведінки. Ознайомити з мистецтвом
спілкування, сформувати навички публічного виступу, створити основи для формування
креативної особистості майбутнього спеціаліста.
Мистецтво усної комунікації становить фундамент професіоналізму лідерів суспільства різних
сфер діяльності.
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти оперувати отриманими знаннями та
застосовувати отримані навички в подальшому навчанні та житті; володіти технікою мовлення і
правильно нею користуватися; вміти користуватися засобами логіко-емоційної виразності
мовлення в тому числі і позамовних (поза, жест, міміка).
У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: здатність використовувати
спеціалізовані концептуальні знання із соціальних комунікацій, набуті у процесі навчання та/або
професійної діяльності та/або дослідницькій роботі; здатність зрозуміло і недвозначно доносити
власні висновки, а також знання, що їх обґрунтовують.
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