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Опис навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни є формування риторичної компетентності студентів,
розвиток вмінь ефективної презентації інформації іноземною мовою в усному та
писемному форматах, та розвиток студентів як публічних особистостей, які майстерно
володіють мистецтвом публічного мовлення.
5 кредити ЄКТС/150 годин (практичні заняття 60 год., самостійна робота 90 год.)
Практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; презентації, тестування; поточна
модульна робота
Підсумковий контроль: залік
Навички говоріння, аудіювання, письма та читання на рівні B1
Англійська, українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання *з переліків проекту TUNING
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
Здатність до усної та письмової комунікації державною та
синтезу
іноземною мовами для спілкування у професійній та соціальноЗдатність працювати в колективі та команді,
культурній сферах, володіння фаховою термінологією
володіти усною і письмовою державною та
іноземною мовою. Здатність до усвідомленого поповнення і
іноземною мовами
розширення комунікативних навичок у професійній сфері
впродовж життя;
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з
різних джерел.
Здатність застосовувати знання на практиці.
Знання і розуміння предметної області та розуміння професії

Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й
генерування ідей.
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології.
Здатність працювати в міжнародному контексті.

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Тема 1. Мистецтво
публічного виступу
як спосіб комунікації
та
інструмент
побудови кар’єри
Тема 2. Методика
підготовки до
публічного виступу.
Види промов.
Композиція
публічного виступу.
Методика
запам’ятовування
структури та змісту
виступу.
Тема 3. Аргументація
та критика як
елементи публічного
виступу. Тези,
аргументи, способи
доведення та вимоги
до них.
Тема 4. Сучасний
етикет публічного
виступу. Вербальні
та невербальні засоби
роботи оратора з
аудиторією.
Тема 5. Уміння
ставити запитання.
Функції запитань та
їх різновиди, способи
введення та типи
відповідей на них.
Тема 6. Презентація
як різновид
публічного виступу.
Типи презентацій.
Техніки презентацій.
Тема 7. Публічна
суперечка. Дискусія.

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

Module 1. Мистецтво публічного виступу
Відвідування практичних занять; захист Опрацювання та аналіз інформаційних джерел;
домашнього завдання; обговорення підготовка презентації\реферату за темою; пошук
теоретичного та практичного матеріалу (підбір) та огляд додаткових матеріалів за заданою
(усні відповіді); виконання навчальних проблематикою.
завдань;
презентації;
завдання
самостійної роботи.
Відвідування практичних занять; захист Опрацювання та аналіз інформаційних джерел;
домашнього завдання; обговорення підготовка презентації\реферату за темою; пошук
теоретичного та практичного матеріалу (підбір) та огляд додаткових матеріалів за заданою
(усні відповіді); виконання навчальних проблематикою.
завдань;
презентації;
завдання
самостійної роботи.

Відвідування практичних занять; захист
домашнього завдання; обговорення
теоретичного та практичного матеріалу
(усні відповіді); виконання навчальних
завдань;
презентації;
завдання
самостійної роботи.

Опрацювання та аналіз інформаційних джерел;
підготовка презентації\реферату за темою; пошук
(підбір) та огляд додаткових матеріалів за заданою
проблематикою.

Module 2. Основи полемічної майстерності
Відвідування практичних занять; захист Опрацювання та аналіз інформаційних джерел;
домашнього завдання; обговорення підготовка презентації\реферату за темою; пошук
теоретичного та практичного матеріалу (підбір) та огляд додаткових матеріалів за заданою
(усні відповіді); виконання навчальних проблематикою.
завдань;
презентації;
завдання
самостійної роботи.
Відвідування практичних занять; захист Опрацювання та аналіз інформаційних джерел;
домашнього завдання; обговорення підготовка презентації\реферату за темою; пошук
теоретичного та практичного матеріалу (підбір) та огляд додаткових матеріалів за заданою
(усні відповіді); виконання навчальних проблематикою.
завдань;
презентації;
завдання
самостійної роботи.
Відвідування практичних занять; захист Опрацювання та аналіз інформаційних джерел;
домашнього завдання; обговорення підготовка презентації\реферату за темою; пошук
теоретичного та практичного матеріалу (підбір) та огляд додаткових матеріалів за заданою
(усні відповіді); виконання навчальних проблематикою.
завдань;
презентації;
завдання
самостійної роботи.
Відвідування практичних занять; захист Опрацювання та аналіз інформаційних джерел;
домашнього завдання; обговорення підготовка презентації\реферату за темою; пошук

Назва теми
Дебати. Сутність,
стратегії, тактики.

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем

теоретичного та практичного матеріалу
(усні відповіді); виконання навчальних
завдань;
презентації;
завдання
самостійної роботи.

(підбір) та огляд додаткових матеріалів за заданою
проблематикою.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни


Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання







Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне
оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
залік
Модуль 1 (теми 1-3): практичні заняття до тем 1-3 ( 30 бали), поточна модульна робота (10 бали);
40
Модуль 2 (теми 4-7): практичні заняття до тем 4-7 ( 40 балів)
Підсумкова контрольна робота (10 балів)

40
20
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

