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Анотація до дисципліни

Навчальна дисципліни «Професійно-мовленнєва

комунікація фахівця дошкільної освіти» спрямована

на ознайомлення студентів із змістом і специфікою

використання риторичних знань у професійно-

педагогічної діяльності; формування комунікативної

і мовленнєвої компетентності майбутніх педагогів;

сприяння засвоєнню навичок мовленнєвої культури;

розвиток педагогічного мислення, професійного

мовлення, творчих здібностей майбутніх педагогів



Метою вивчення навчальної дисципліни 

“Професійно-педагогічна комунікація  фахівця 

дошкільної освіти” є набуття студентами таких 

компетентностей

загальні :

• обізнаність в основних поняттях і категоріях академічної 

риторики;

• здатність логічно правильно і доречно вибудовувати усне 

й писемне мовлення;

• використання отриманих знань у професійній та інших 

видах діяльності у галузі риторичної комунікації;

• здатність використовувати навички публічного мовлення, 

ведення дискусії й полеміки;

• володіння навичками мовленнєвої поведінки педагога в 

різних комунікативно-мовленнєвих ситуаціях



Метою вивчення навчальної дисципліни 

“Професійно-педагогічна комунікація  фахівця 

дошкільної освіти” є набуття студентами таких 

компетентностей

спеціальні:

• володіння навичками академічного красномовства, 

використання при цьому різних видів комунікацій; 

• обізнаність у змісті законів риторики та здатність доречно 

використовувати їх у ситуаціях професійної діяльності;

• володіння основними принципами, техніками та формами 

організації мовленнєвої діяльності студентів;

• обізнаність у змісті риторичного канону та здатність до 

підготовки різних видів промови;

• володіння знаннями загальних основ діалогової 

комунікації та здатність будувати різні види діалогу



Очікувані результати навчання:

• оволодіння студентами знаннями про правила і норми 

педагогічного спілкування, усвідомлення особливостей 

комунікативно-мовленнєвих ситуацій професійної 

діяльності;

• засвоєння студентами практичних умінь та навичок, 

пов’язаних з підготовкою різних видів промови; 

• застосування творчого підходу до  використання знакових 

систем передачі інформації в різних ситуаціях 

педагогічного спілкування; 

• формування у студентів інтересу до професійно-

мовленнєвої діяльності, розвиток їх комунікативної 

активності, творчого педагогічного мислення



Інформаційний обсяг навчальної 

дисципліни:

Тема 1. Мовленнєва культура – основа професійної
діяльності педагога

Тема 2. Педагогічна риторика як галузь часткової
риторики

Тема 3. Характеристика загальних основ
комунікації

Тема 4. Закони сучасної загальної риторики

Тема 5. Риторичні аспекти створення промови

Тема 6. Риторична аргументація

Тема 7. Основи ораторського мистецтва педагога

Тема 8. Загальні основи діалогової комунікації


