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Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин -  90  (кредитів ЄКТС - 3); 
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Лектор:   професор Альчук Марія Павлівна (ел.адреса  al_chuk@bigmir.net )  

Результати навчання:  

знати:  

   філософію управління; 

   історію становлення риторики як практичної філософії; 

   головні проблеми сучасної управлінської риторики; 

   основні категорії, закони мисленнєво-мовленнєвої діяльності; 

    культуру мислення, культуру мовлення, культуру поведінки, культуру спілкування. 

вміти:   

   застосовувати отриманні знання для формування іміджу керівника; 

   аргументовано і логічно відстоювати власні погляди ; 

   використовувати методи і форми ділового спілкування, риторичний інструментарій; 

    дотримуватись моральних правил поведінки, культури ділового спілкування. 

Анотація  навчальної   дисципліни: Навчальна дисципліна має на меті:  

ознайомити студентів з теоретико-методологічними засадами філософії управління; 

охарактеризувати антропологічні закономірності, принципи, форми, моделі професійної 

діяльності менеджерів; 

визначити критерії та методи  результативної управлінської діяльності;  

дати характеристику особливостей професійного світогляду менеджерів; 

розкрити головні поняття і сутність управлінської риторики;  

проаналізувати основні закони ефективного управління мисленнєво-мовленнєвої діяльності; 

формувати навики ділового спілкування, ораторської майстерності; 

розвивати комунікативні здібності особи, вміння переконувати для самопізнання та 

самоствердження. 
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Форми та  методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота, консультації 

Форма  звітності: залік                                                                                                        

М ова навчання:              українська   
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