
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
  

Назва дисципліни: Культура публічного виступу / Culture of Public Speaking 

Шифр за ОНП: ВК7 

Категорія дисципліни: вибіркова 

Семестр(и): 2 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 120; кількість кредитів ЄКТС – 4. 

Дисципліна спрямована на оволодіння різними видами мовленнєвої діяльності – 

читанням (навчальним і ознайомчим) під час роботи з літературою з фаху, говорінням й 

аудіюванням в ситуаціях професійно-ділового аспекту української мови, а також 

оволодіння навичками писемного мовлення з фахової тематики на основі сформованої в 

аспірантів мовної компетенції; розвиток спеціальної (професійної) комунікативної 

компетенції, яка полягає у здатності аспірантів розуміти основну інформацію під час 

детальних обговорень, лекцій, офіційних заходів тощо за темами професійного 

спрямування, а також у вмінні аспірантів здійснювати комунікацію у сфері їх професійної 

діяльності. 

Результати навчання: 

доносити професійні знання, обґрунтування, результати та висновки власних 

наукових досліджень в усній та письмовій формах для різної аудиторії як на 

національному, так і  міжнародному рівнях; 

вміти готувати тексти публічних виступів; 

виголошувати промови різного призначення; 

аналізувати тексти власних виступів; 

орієнтуватися в різноманітних ділових комунікативних ситуаціях, властивих для 

фаху; 

визначати мету виступу; 

демонструвати культуру ведення суперечки, застосовуючи полемічні правила, 

прийоми, тактику. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: українська мова як 

іноземна, українська мова за професійним спрямуванням, анатомія, фізіологія, 

біомеханіка, фізична терапія та ерготерапія, теорія обраного виду спорту, менеджменту  

спорту,  рекреації, ТМФВ тощо. 

Зміст дисципліни: основи риторики; закони логічної побудови виступів та методика 

їх виголошення; інструментарій ораторського мистецтва; основи ефективної комунікації.  

Види навчальних занять: практичні, консультація. 

Форми навчання: денна, заочна. 

Методи навчання: демонстраційний, комунікативний з елементами рольової та 

ділової гри, метод навчальних проектів. 

Методи контролю: усний (виступи на практичних заняттях, круглих столах, 

індивідуальні презентації, групове обговорення, усний захист проектів), письмовий 

(вправи, проектні завдання, наукові реферати), поточний, тематичний та семестровий 

тестовий контроль.  

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 2).  

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання та тексти для 

аудиторної та самостійної роботи, науковий реферат з теми дослідження, перелік тем для 

обговорення, письмове обґрунтування дисертаційного дослідження. 

Мова навчання: українська. 

 
 


