
Дисципліна Вибіркова дисципліна 10 «Публічний 

виступ як елемент перекладацької 

діяльності» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень  

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

035 Філологія / Мова та література 

(польська). Переклад 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 7 семестр, 18 тижнів 

Семестровий контроль Залік  

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

5 кредитів  – 150 годин (24 г. лекцій, 30 г. 

практичних занять, 8 г. консультацій, 88 г. 

самостійної роботи) 

Мова викладання Польська мова  

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра полоністики і перекладу 

Автор дисципліни Асистент Касянчук Н. М.  

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Студенти, котрі починають вивчати курс 

«Публічний виступ як елемент 

перекладацької діяльності», повинні 

попередньо засвоїти матеріал  навчальної 

дисципліни «Вступ до мовознавства», 

«Фонетика і лексикологія української 

мови», «Польська мова», «Англійська 

мова», «Теорія і практика перекладу», 

«Діловий переклад». 

Що буде вивчатися Здобувачі освіти ознайомляться з видами 

та жанри публічного мовлення, їх 

специфікою; етапами підготовки 

публічного виступу. Освоять мистецтво 

аргументації та критики, способи 

привернення та утримання уваги слухачів 

та сучасний етикет під час публічного 

виступу. 

Чому це цікаво/треба вивчати Метою курсу є поглиблення у здобувачів 

освіти  теоретичних знань, оволодіння 

сучасним методичним інструментарієм, 

практичними навичками з підготовки 

публічних виступів та презентацій, 

ознайомлення з етапами підготовки 

матеріалів публічного виступу. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Здобувачі освіти під час курсу вивчать: 

- термінологічний апарат у сфері 

риторики; 

- жанри публічного мовлення, 

особливості різних видів публічних 

промов; 

- закономірності логічної побудови 

текстів усного та писемного 

мовлення; 

- принципи та прийоми аргументації; 



- методи роботи із замовником 

тексту;  

- специфіку презентації тексту; 

- вимоги до проведення інтерв’ю, 

бесіди, переговорів; 

- засоби стилістичного 

урізноманітнення мовлення та 

маніпулятивного впливу;  

- техніки впливу на свідомість 

слухачів під час виступу. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Ґрунтовно оволодівши теоретичними 

відомостями з курсу, застосувавши їх на 

практиці у ході виконання численних 

завдань, студенти набудуть вміння 

(компетентності): здатність вільно й 

ефективно спілкуватися державною 

мовою, зокрема у сфері публічної 

комунікації; здатність до пошуку, 

опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел; навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій; здатність працювати в команді 

та автономно; усвідомлення засад і 

технологій створення текстів для 

прилюдних виступів у різних сферах 

життя. 

Інформаційне забезпечення та/або web-

покликання 

Підручники та посібники, довідкова 

література, котрі є у фондах бібліотеки 

Волинського національного університету, 

кафедри слов’янської філології, у вільному 

доступі в Інтернеті, а також матеріали :  

1. Єгорова Т. Д. Ефективна 

комунікація: публічний виступ : навч. 

посіб. Київ : НАДУ, 2018. 162 с. 

2. Куньч З., Городиловська Г., 

Шмілик І. Риторика: підручник. 2-ге вид., 

допов. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2018. 496 с. 

3. Риторика : навч.-метод. посіб. / 

уклад. Лариса Мафтин ; [відп. ред. С. 

Романюк].Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. 

Ю. Федьковича : Рута, 2020. 343 с. 

4. Степура А. WOW-виступ по-

українськи. Ноу-хау сучасного оратора. 

Дніпро : Моноліт, 2018. 304 с. 

5. Gatunki i formaty we współczesnych 

mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. 

Szylko-Kwas, Warszawa, 2015 

6. Szymanek K., Sztuka argumentacji. 

Słownik terminologiczny, Warszawa 2004  



7. Smith, C. D., Sawyer, C. R., & 

Behnke, R. R. Physical symptoms of 

discomfort associated with worry about 

giving a public speech. Communication 

Reports, 2005 

8. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, 

manipulacja, Gdańsk, 2006. 

9. Turner K.J., Osborn R., Osborn M., 

Osborn S.. Public Speaking. Finding Your 

Voice. 11th edition. Pearson Education, 2018 

10. Worsowicz, M. O duchu stosowności. 

Teoria retoryczna a współczesna praktyka 

medialna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2013. 

11. Zarefsky David. Public Speaking: 

Strategies for Success Pearson, Eighth 

Edition, 2017. 407 p. 

12. https://webgate.ec.europa.eu 

13. https://www.ted.com 

14. https://zpe.gov.pl 

15. https://język-polski.pl 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

https://webgate.ec.europa.eu/
https://www.ted.com/
https://zpe.gov.pl/
https://język-polski.pl/
http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

