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1.

Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної

спеціальності є:
підготовка фахівців до успішної роботи в соціально-культурній сфері на
основі формування у студентів системи знань та навичок щодо організації часу
та підвищення власної ефективності, набуття комунікативного досвіду, що
сприяє

розвиткові

креативних

здібностей

студентів

та

спонукає

до

самореалізації, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як
визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності
сучасного фахівця.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати та
вміти: моделювати спілкування з різними людьми і аудиторіями в професійній
діяльності; організувати дискусію, полеміку; добирати матеріал для підготовки
промови; складати розгорнутий план виступу, тези доповіді, будувати тактику
виступу і аргументації; підбирати і застосовувати мовні та інтонаційно-виразні
засоби мовлення відповідно до комунікативних намірів; виступати перед

аудиторією, дотримуючись законів риторики; робити хронометраж різних видів
життєдіяльності; формулювати життєві цілі за допомогою «дерева цілей» та
«променевих діаграм»; розподіляти ресурси для ефективної самоорганізації;
використовувати технології планування власного часу, принципи планування
поточного дня; визначати критерії оцінки власної ефективності; збалансовано
розподіляти

часові

ресурси

міжособистісної

і

професійної

взаємодії;

використовувати отримані знання для подальшого саморозвитку.
3. Методи контролю: ПМК.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
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