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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Філософія: основи теорії пізнання. 
2. Вступ у спеціальність: сутність та особливості інженерно-педагогічної 
діяльності; зміст діяльності інженера-педагога. 
3.Загальна психологія: сутність пізнавальних процесів, психологічні теорії 
засвоєння інформації, теорія особистості. 
4. Вікова і педагогічна психологія: особливості вікової періодизації і 
розвитку особистості в різні вікові періоди; особливості педагогічного 
підходу до учнів в певні вікові періоди. 
5. Українська мова (за професійним спрямуванням): теоретичні та практичні 
особливості  ділового мовлення. 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності. 
3. МПН:основні технології навчання.  
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
− стилі мовлення, види і жанри ораторського мистецтва, особливості 

академічного красномовства; 
− основні поняття науки про мовленнєвий вплив, його фактори, 

правила та прийоми; 
− правила вербального впливу; 
− види невербальних сигналів та невербальні засоби підсилення 

комунікативно мовленнєвої позиції того, хто говорить; 
− прийоми подолання хвилювання, шляхи регулювання оратора на 

недоліки у ході виступу; 
− поняття і призначення стиля, іміджу. Зовнішні і внутрішні фактори 

формування іміджу; 
− прийоми моделювання образу; 
− теорію «Пори року», основи стильових і кольорових рекомендацій. 
− поняття і види стилів одягу. Правила поєднання стилів, фасонів, 

деталей і аксесуарів. Структуру універсального гардероба; 
− поняття пріоритети зовнішнього образу, типи фігур, пропорції в 

одязі. 
− особливості зорового сприйняття форми та кольору  одягу, ілюзії в 

костюмі. 
вміти:  
− готувати й проводити само презентації; 
− розробляти проектні програми різних видів іміджу; 
− використовувати закони красномовства; 



− формувати та розвивати власні риторичні здібності у відповідності 
до сучасного риторичного ідеалу; 

− характеризувати стиль, манеру викладу матеріалу, використання 
ораторських методів і прийомів у риторській діяльності видатних ораторів; 

− удосконалювати уміння та навички користуватися поняттями стилю; 
− уміти застосувати невербальні засоби підсилення комунікативно-

мовної позиції того, хто говорить; 
− застосовувати  правила, прийоми  та способи  підготовки публічного 

виступу; 
− аргументувати й доводити певну точку зору, користуючись 

правилами та способами аргументації й доведення; 
− підготувати конспект виступу та користуватися ним; 
− здійснювати психологічну та фізичну підготовку до виступу; 
− уміти застосувати різні види вступу до публічного виступу та 

прийоми залучення уваги аудиторії; 
− застосовувати прийоми боротьби з хвилюванням; 
− оптимально реагувати на недоліки та перешкоди під час виступу ; 
− уміти застосувати прийоми підтримання уваги аудиторії під час 

виступу; 
− уміти застосовувати різні варіанти кінцівок публічного виступу; 
− використовувати  навички свідомого використання іміджевих та 

мовних характеристик у різних сферах життєдіяльності, 
− уміти користуватися  техніками побудови і управління іміджу; 
− оцінювати та свідомо будувати власний імідж. 
 
 

3.Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1.  Комунікативна складова образу. 

Тема 1.1. Стилі мовлення. Види і жанри ораторського мистецтва. 
Тема 1.2. Мовленнєвий вплив. 
Тема 1.3. Поведінка оратора в аудиторії. 

Змістовий модуль 2. Іміджева складова образу. 
Тема 2.1.  Поняття та призначення стиля, іміджу. Композиція образа. 
Тема 2.2. Приорітети зовнішнього образа. 
Тема 2.3. Етикет. Дрес- код. 
Тема 2.4. Модні тенденції. 
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