
 

 
Кафедра  економіки, підприємництва та маркетингу 
 
 

СИЛАБУС 
 

 
Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Introduction to Public Speaking 

 

Рівень вищої освіти / фахової 

передвищої освіти 

Перший (бакалаврський) 

 

Галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність  051 Економіка 

Освітня програма  Економіка 

Семестр  6 cеместр (11 кл), 2 семестр (за ОКР МС)  

Курс  3 курс (11 кл), 1 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу  Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у 

студентів навичок усного монологічного мовлення у 

жанрі публічних виступів.Для досягнення вище 

окресленої мети сформульовано такізавдання:засвоєння 

студентами теоретичних знань із підготовки та 

здійснення публічних промов;удосконалення навичок 

професійного іншомовного спілкування у різних видах 

мовленнєвої діяльності; застосування різних засобів 

мовленнєвого впливу в тексті публічного виступу; 

аналіз готових публічних виступів за системою 

критеріїв. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=430 

Мова викладання  англійська 

Лектор курсу  канд. пед. наук Іванова Ірина Вікторівна 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: irivik@gmail.com 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Економіка: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_e.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність бути критичним та самокритичним. 

Навички міжособистісної взаємодії. 



Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність виявляти знання та розуміння проблем 

предметної області. 

Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і 

явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретуватиотримані результати. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Відтворювати культурні цінності, примножувати 

досягнення суспільства в соціально-економічній сфері. 

Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та способів їх 

вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

Демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях та професійному 

спілкуванні. 

Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, 

критично оцінювати логіку та формувати висновки з 

наукових та аналітичних текстів з економіки. 

Оволодіти навичками усної та письмової професійної 

комунікації державною та іноземною мовами. 

Показувати навички самостійної роботи, демонструвати 

критичне, креативне, самокритичне мислення. 

Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 

ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у 

невизначених умовах. 

Демонструвати здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та 

поважати культурне різноманіття, індивідуальні 

відмінності людей. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість практичних занять – 48 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 72 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Brainstorming; problemsolving; visualization; personalized 

learning, enquiry-based learning, flipped classroom; role-

play, debating, project work. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Lay solid foundations Types of stand-up presentations. Dos and don’ts: 

preparation. Presentation journey. 

Тема 2.Let’s get started Welcoming your audience. Introducing yourself and the 

topic. Dealing with nervousness. Body language. 

Presentation tools. Using your voice effectively. 

Тема 3. My next slide shows Signposting. Emphasizing important points. Presentation 

techniques (stories, anecdotes, similes). The rule of six. 

Making contrasts and describing results. 



Тема 4. As you can see from this 

graph 

Types of visuals. Interpreting visuals. Describing graphs 

and charts. Talking about trends (verb tenses, adjectives and 

adverbs). Saying numbers. 

Тема 5. To sum up… Any 

questions? 

Summarizing the main points. Strategies for a good 

conclusion. Making recommendations. Dealing with 

questions. Anticipating questions. Dealing with 

interruptions. 

Тема 6. Presentation analysis Presentation assessment and feedback. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність 

виконання самостійної роботи. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 

зорганізується  в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, 

семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); 

підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі заліку або іспиту, відповідно до 

графіку навчального процесу.  

Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, набраних за 

результатами поточного контролю. Підсумкова оцінка за умови іспиту виставляється як 

загальна сума балів набраних за результатами поточного (70%)та підсумкового контролю. 

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Виконання завдань на практичних заняттях (6 завд.) 30 

Тестування (5 тем) 20 

Модульна контрольна робота (2 м.к.р.) 20 

Дослідницькі або творчі завдання 20 

Презентації 10 

Разом 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-7 

 

Хороші знання та вміння 
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D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнівміння 

E 60-64 Виконання мінімальних вимог 

діяльності в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкі знання, відсутністьумінь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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