
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВВ 2.1; 

2. Назва: ораторська майстерність; 

3. Тип:  вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський; 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк Г. Ф., к.п.н., доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

- використовувати інформаційні і комунікативні технології. 

- спілкуватися з представниками інших  професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  

- аналізувати закономірності розвитку, документно-інформаційних потоків та масивів, як штучно 

створеної підсистеми соціальних комунікацій. 

- впроваджувати  та  використовувати  комунікаційні  технології  у соціальних системах, 

мультимедійне  забезпечення інформаційної діяльності, технології веб-дизайну та веб-маркетингу.  

- керувати  документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами  електронного 

документообігу,  організовувати референтну та офісну діяльність.  

- використовувати різноманітні комунікативні технології для ефективного спілкування на 

професійному, науковому та соціальному рівнях на засадах толерантності, діалогу і 

співробітництва. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

тренінг, робота в групах, презентації; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вступ до спеціальності, 

українська мова за професійним спрямуванням. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
12. Зміст курсу:Теми лекційних занять: Предмет, мета і завдання курсу «Ораторська майстерність в 

публічній сфері». Формування мовної особистості в Україні. Теоретичні засади  класичної риторики. 

Основні закони риторики. Види та жанри красномовства та сфери його застосування. Предмет, 

функції і закони ораторської майстерності. Взаємодія оратора та аудиторії. Підготовка виступу 

оратора. Зміст, умови формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Культура 

ораторської мови. Емоційна виразність мовлення. Харизма та артистизм оратора. Мова і стиль 

публічної промови. 

13.Рекомендовані навчальні видання: 
1. Кацавець  Р. Ораторське мистецтво: підручник.  Київ: Правоєдність, 2014. 238 с. 

2. Колотілова Н.А. Риторика: Навч. посібн. К.: Центр учб.  літератури, 2017. 232 с.  

3. Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності: навч. посібн. К.: Кондор, 2010.181 с. 

4. Сагач Г.М. Риторика: Навч. посіб. для студ. серед. і вищ. навч. закл. Вид. 2-ге, перероб. і доп.  К.: 

Вид. Дім «Ін Юре», 2000. 568 с. 

5. Требін М. П. Ораторське мистецтво: підручник. Харків: Право, 2013.  208 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. практичних робіт, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180  год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження ділових ігор, індивідуальні 

та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік, тестовий,  в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В. о завідувача кафедри, д..держ.упр.                                                           Л.Х. Тихончук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: BB 2.1; 

2. Title: public speaking skills; 

3. Type: selective; 

4. Level of higher education: bachelor's degree 

5. Year of study when the discipline is offered: 3 

6. Semester, when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 6; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Martyniuk GF, Ph.D., associate 

professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 

- communicate in the state language both orally and in writing. 

- use information and communication technologies. 

- communicate with representatives of other professional groups of different levels (with experts from other 

fields of knowledge / types of economic activity). 

- to analyze the patterns of development, document and information flows and arrays, as an artificially 

created subsystem of social communications. 

- implement and use communication technologies in social systems, multimedia support of information 

activities, web design technologies and web marketing. 

- manage the documentation processes of the institutions, use the means of electronic document 

management, organize reference and office activities. 

- use a variety of communication technologies for effective communication at the professional, scientific and 

social levels on the basis of tolerance, dialogue and cooperation. 

10. Forms of organization of classes: study, independent work, practical training, training, group work, 

presentations; 

11. Disciplines that precede the study of this discipline: introduction to the specialty, the Ukrainian 

language for professional purposes. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 

12. Course contents: (list of topics): 

Topics of lectures: 

Subject, purpose and objectives of the course "Public Speaking in the Public Sphere". Formation of 

language personality in Ukraine. Theoretical foundations of classical rhetoric. Basic laws of rhetoric. Types 

and genres of eloquence and its scope. Subject, functions and laws of public speaking. Interaction of speaker 

and audience. Preparation of the speaker's speech. Content, conditions of formation of communicative 

competence of future specialists. The culture of oratory. Emotional expressiveness of speech. Charisma and 

artistry of the speaker. Language and style of public speech. 

13.Recommended educational publications: (specify up to 5 sources) 

1. Katsavets R. Oratory: a textbook. Kyiv: Pravoednist, 2014. 238 p. 

2. Kolotilova NA Rhetoric: Teaching. manual K .: Center for Education. Literature, 2017. 232 p. 

3. Oliynyk OB Fundamentals of public speaking skills: textbook. manual K .: Condor, 2010.181 p. 

4. Sagach GM Rhetoric: Teaching. way. for students. among. and higher. textbook lock View. 2nd, 

reworked. and ext. K .: Type. In Jure House, 2000. 568 p. 

5. Trebin MP Oratory: a textbook. Kharkiv: Pravo, 2013. 208 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

30 years lectures, 30 hours practical work, 120 hours independent work. Together - 180 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, introduction of business games, individual and 

group research tasks, use of multimedia means. 

15. Forms and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): credit, test, at the end of the 6th semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, practical tasks. 

16. Language of instruction: Ukrainian. 

 

V. about the head of the department, d..derzh.upr. L.H. Tikhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


