
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування спецкурсу 

«Мовленнєва комунікація у професійній діяльності»  

Викладач – доц. Глущук Світлана Василівна 

 

І. Ознайомтесь із основними питаннями курсу: 

1. Поняття ділового спілкування. Види, типи і форми професійного 

спілкування. 

2. Основні закони спілкування (за Стерніним). Стратегії спілкування.  

3. Ґендерні аспекти спілкування. 

4. Невербальні компоненти спілкування. 

5. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. 

6. Види публічного мовлення. Мистецтво аргументації.  

7. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. 

8. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Комунікативні 

вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. 

9. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. 

Мовленнєві, стилістичні й комунікативні принципи презентації. 

10. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, 

уміння слухати. 

11. Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час 

безпосереднього спілкування. 

12. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та 

види бесід. 

13. Етикет телефонної розмови. 

14. Мистецтво перемовин. 

15. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія. 

16. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний 

потенціал співрозмовників під час колективного обговорення 

проблеми. Технологія проведення «мозкового штурму». 

17. Етикет службового листування. 

 

ІІ. Підготуйте педагогічне есе обсягом 2 сторінки на одну із тем: 

«Роль мовленнєвої комунікації у моїй професійній діяльності»; «Роль 

законів спілкування у моїй професійній діяльності».*  

 

 

* Титульна сторінка вашої роботи має віддзеркалювати назву завдання, 

інформацію про виконавця (прізвище, місце професійної діяльності, дату 

виконання). 
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Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

rioidgu@ukr.net до 25 вересня 2020 року (у темі листа вказуйте Ваші 

ПІБ та назву дисципліни). 

mailto:rioidgu@ukr.net

