Риторика
Тип дисципліни:

вибіркова

Семестр: 5

Обсяг дисципліни:
Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3);
Аудиторні години – 32 (лекції – 32, практичні – , семінарські - ___,
лабораторні - ___)
Лектор: Паламар Н. І.

(ел. адреса: nataliya.palamar@lnu.edu.uа)

Результати навчання:
 знати: яке місце у системі філологічних дисциплін займає риторика, її предмет та
завдання, компоненти риторичного трикутника: оратор, промова, аудиторія, засоби
впливу: етос, логос, пафос, що апелюють до норм людської поведінки, почуттів,
розуму, головні напрямки неориторики, структуру переконання, визначення оратора;
 вміти: вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики, вести
ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної,
високоосвіченої людини, володіти етикою оратора, готувати публічний виступ,
вдосконалювати техніку мовлення, знаходити можливі засоби переконання відносно
предмета мовлення та правильної побудови аргументу, який складається з ідеї, її
обґрунтування та розташування.
Анотація навчальної дисципліни:
Мета курсу «Риторика»: допомогти студенту в оволодінні культурою мовлення як
найважливішим засобом навчання, виховання, розвитку молоді, основним інструментом
професійної діяльності педагога, яка носить комунікативний характер. Він формує знання
студентів.
Курс знайомить студентів з історією виникнення та становлення античної риторики,
сучасними концепціями риторики, яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної
позиції та компонентним володінням предметом аргументації; основними поняттями
загальної риторики; прийомами словесної наочності, етапами підготовки усної промови,
критеріями оцінки промови; жанрами красномовства, видами промов.
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Форми та методи навчання: лекції, самостійна робота

Форма звітності: залік
Мова навчання: німецька
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