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Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний етикет» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх ОПП ЗВО. 

Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки 

підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2022. 14 с. 

 

Розробниця: старший викладач кафедри туризму та економіки 

підприємства Юрчишина Л.І.  

 

 

Робоча програма регламентує: 

- мету дисципліни; 

- дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі 

трансформації очікуваних результатів навчання освітньої програми; 

- базові дисципліни; 

- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 

- інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

- рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу 

під час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 

здобувачів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої 

діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості 

вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 

242 Туризм (протокол №3 від 01.12.2022 р.). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – ознайомлення з основними поняттями, нормами та 

правилами дипломатичного і державного протоколу, церемоніалу, 

дипломатичного та ділового етикету, яких дотримуються державні установи 

та офіційні особи в міжнародному спілкуванні, а також під час різних 

офіційних заходів. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів 

навчання в дисциплінарні. 

 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ДРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Зміст 

ДРН1 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття 

про сучасні етичні норми ділового спілкування, суть моралі і ролі її 

суспільної функції 

ДРН2 
Застосовувати у практичній діяльності аспекти соціально-

психологічні мобільності 

ДРН3 
Застосовувати навички позитивного спілкування в цілях досягнення 

успіху в професійній сфері 

ДРН4 
Ідентифікувати культурні відмінності націй при міжособистісній 

взаємодії 

ДРН5 

Аналізувати особливості міжнародного етикету з урахуванням 

національних традицій і звичаїв народів, оцінювати його сучасний 

стан 
 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Додаткових вимог до базових дисциплін не встановлюється.  

 
 

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

 

Вид навчальних занять 

Розподіл за формами навчання, години 

денна заочна 

обсяг 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
обсяг 

аудиторні 
заняття 

самостійн 
а робота 

лекційні 58 22 36 66 6 60 

практичні 58 10 48 54 4 50 

контрольні заходи 4 4 - - - - 

РАЗОМ 120 36 84 120 10 110 
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5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 58 

ДРН 1-5 

 

1. Дипломатичний та діловий протокол – основа механізму 

міждержавних політичних і ділових відносин  

1.1 Визначення понять: міжнародна ввічливість, етикет, 

церемоніал 

1.2. Діловий протокол і його основні принципи 

1.3. Нормативна база протоколу, його джерела 

10 

2. Порядок представлень і знайомств. Дипломатичні і 

ділові візити. Протокол підготовки і проведення 

представницьких заході. 

2.1. Протокол і етикет, їх відмінність один від одного 

2.2. Поняття і норми моралі в міждержавних відносинах 

2.3. Етика ділових стосунків 

2.4. Імідж фірми і ділової людини. Основні компоненти 

створення сприятливого іміджу 

2.5. Етикет і протокол ділового спілкування 

2.6. Етикет вітання і знайомств 

10 

3. Національні особливості дипломатичного і ділового 

проколу та етикету в країнах світу   

3.1. Національні особливості дипломатичного протоколу та 

етикету 

3.2. Особливості ділового спілкування в окремих країнах. 

3. Культурні відмінності у міжнародному бізнесі. 

10 

4. Характерні риси здійснення дипломатичної діяльності 

Україною 

4.1. Еволюція становлення та характеристика української 

дипломатії 

4.2. Сучасні особливості проведення Україною дипломатичних 

та ділових протоколів 

10 

5. Етикет в Європі (Велика Британія, Франція, Німеччина, 

Іспанія, Італія) 

9 

6. Специфіка етикету у Північній Америці (США, Канада) 

та азійських країнах 
9 

 КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ  2 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 58 

ДРН 1-5 

1. Критерії культури усної мови. Проведення ділової бесіди та 

її аналіз. Ділова розмова по телефону. Специфіка роботи через 

перекладача.  

5 

2. Організація та проведення нарад. Виступ на бізнес зборах. 5 

3. Спілкування з журналістами. Особливості публічного 

виступу.  

5 

4. Класифікація ділових прийомів, їх організація та 

проведення. Формальні та неформальні ділові прийоми.  

5 

5. Сервіровка столу. Подарунки, сувеніри, квіти у ділових 

відношеннях. 

5 

6. Національні традиції та їх значення у діловому спілку-ванні 5 

7. План створення іміджу корпорації. Основні елементи 5 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

корпоративного іміджу. Помилки, що можуть призвести до 

втрати іміджу. 

8. Культурні відмінності у міжнародному бізнесі.  5 

9. Національні особливості етики бізнесу в Україні.  5 

10. Етика бізнесу в Європі.  5 

11. Специфіка етики бізнесу у Північній Америці.  4 

12. Особливості національного етикету в азійських державах. 4 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 2 

РАЗОМ 120 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Оцінювання досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до 

Положення університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти», https://cutt.ly/RER787v. Досягнутий рівень компетентностей 

відносно очікуваних, що ідентифікований під час контрольних заходів, 

відображає реальний результат навчання здобувача за дисципліною. 

6.1. Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна 

(за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації 

(переведення) оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

6.2. Засоби та процедури 

Поточна успішність складається з успішності за дві контрольні роботи 

(40 балів - кожна максимально оцінюється у 20 балів), оцінок за роботу на 

практичних заняттях (оцінюється 5 занять по 4 бали, максимально здобувач 

може отримати 20 балів) та оцінок за виконання самосійної роботи (40 балів: 

2 презентації, які захищаються на практичних заняттях, де кожна оцінюється 

максимально по 20 балів). Отримані бали за контрольні роботи, практичні 



7 

заняття та виконання самостійної роботи додаються. Максимально за 

поточною успішністю здобувач може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

Визначення середньозваженого результату поточних контролів. 

У випадку коли здобувач отримав менше 60 балів – складається 

залік у вигляді комплексної контрольної роботи, яка містить 40 

тестів (максимальна оцінка – 40 балів) та 4 питання 

теоретичного спрямування, кожне з яких оцінюється по 15 

балів за умови повного розкриття тематичного спрямування.  

Максимальна кількість балів за залік: 100 

Практичні 

заняття 

Дискусії, обговорення, де відпрацьовуються навички 

критичного мислення та аналізу, комплексного вирішення 

проблем, з використанням індивідуального та креативного 

підходу. Відбувається вирішення тестових завдань.  

Максимально оцінюються у 20 балів (5 занять × 4 

балів/заняття). 

Самостійна 

робота 

Кожен здобувач/ка повинен/на підготувати: по 2 презентації, 

які необхідно захистити на практичних заняттях. Кожна 

презентація оцінюється у 20 балів.  

Максимально оцінюються у 40 балів (2през. × 20 балів). 

Контрольні 

заходи 

Одна контрольна робота максимально оцінюються у 20 балів. 

За дві контрольні роботи здобувач/ка може отримати 

максимально 40 балів. 

 

6.3. Критерії  
 

6.3.1. Критерії оцінювання практичного заняття: 

В залежності від теми практичного заняття, кожне із них оцінюється або 

за участю в дискусіях, або за вирішенням тестових завдань.  

Тестові завдання складаються з 8 тестів, де є одна правильна відповідь. 

За умови вірного вирішення одного тестового завдання здобувач отримує 0,5 

балів. Максимальна кількість набраних балів за тестові завдання – 4 балів. 

Участь у дискусіях оцінюється в 4 балів, при чому:  

0 – студент не спроможний дати відповідь на запитання, відстоювати 

свою позицію;  

1-2– студент дає неповні, поверхневі, необґрунтовані відповіді на 

поставлені запитання;  

3 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, але не здатний 

аргументовано захищати свою позицію;  

4 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, здатний 

аргументовано захищати свою точку зору. 

 

6.3.2. Критерії оцінювання самостійної роботи: 

Оцінювання самостійної роботи відбувається через захист двох 

презентацій на практичних заняттях, де кожна оцінюється за наступними 

критеріями: 

17-20 балів – студент/ка демонструє повне розуміння теми; може точно 
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відповісти на всі запитання одногрупників щодо даної теми; ділиться 

думками з іншими учасниками групи; говорить чітко впродовж 95-100% 

всього часу, використовує закінчення речення і не використовує слова 

помилково; застосовує відповідну лексику для аудиторії, розширює 

словниковий запас аудиторії, використовує нові слова для більшості 

слухачів; уважно слухає одногрупників, детально відповідає на всі питання 

форми оцінювання і завжди дає оцінки на основі презентації, а не інших 

факторів; 

12-16 балів – студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на 

більшість запитань одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло 

впродовж 80-90% всього часу, використовує закінчення речення і не 

використовує слова помилково; застосовує відповідну лексику для аудиторії, 

розширює словниковий запас аудиторії; слухає одногрупників, відповідає 

майже всі питання форми оцінювання та інколи дає оцінки на основі 

презентації, а не інших факторів; 

8-11 балів - студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на деякі 

запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує 

закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова 

помилково; слухає одногрупників, інколи ставить уточнюючі питання; 

4-7 бали – студент/ка не демонструє розуміння теми; відповідає на деякі 

запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує 

закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова 

помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить; 

1-3 бали - студент/ка демонструє розуміння теми, однак, не відповідає 

на жодні запитання одногрупників щодо даної теми; говорить не зрозуміло, 

використовує закінчення речення, але невірно трактує терміни, використовує 

слова помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить. 

 

6.3.3. Критерії оцінювання письмової контрольної роботи:  

Контрольна робота містить: 20 питань, серед яких 16 тестових завдань з 

двома варіантами відповідей по 0,5 бали, 4 відкритих запитання (правильна 

відповідь оцінюється у 3 бали, частково правильна відповідь оцінюється в 1 

бал). 

Контрольні роботи, самостійна робота та робота на практичних заняттях 

оцінюються експертно за допомогою критеріїв, що характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників оцінки за 

рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, 

визначені НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 
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Загальні критерії досягнення результатів навчання для 6-го 

кваліфікаційного рівня за НРК  
Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

Знання 
- концептуальні 
знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 
діяльності, 
включаючи певні 
знання сучасних 
досягнень; 
-критичне 

осмислення 

основних теорій, 

принципів 

методів і понять 

у навчанні та 

професійній 

діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 
осмислена. Характеризує наявність: 
- концептуальних знань; 

-  високого ступеню володіння станом питання; 
-  критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 
Відповідь містить негрубі помилки або описки 

95-100 

 

 

 

 

 
90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 
-розв'язання 
складних 
непередбачуваних 
задач і проблем у 
спеціалізованих 
сферах 
професійної 
діяльності та/або 
навчання, що 
передбачає  
збирання та 
інтерпретацію 
інформації 

(даних), 
вибір методів та 
інструментальних 
засобів, 
застосування 
інноваційних 
підходів 

Відповідь характеризує уміння: 
- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 
- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 
- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 



10 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

-донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності; 

здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна.  

Комунікаційна стратегія:  
- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати пропозиції 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 
вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 
- управління Відмінне володіння компетенціями менеджменту 95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

комплексними 

діями або 

проектами, 

відповідальність 

за прийняття 

рішень у 

непередбачуваних 

умовах; 

- відповідальність 
за професійний 
розвиток окремих 
осіб та/або груп 
осіб; 
- здатність до 
подальшого 
навчання з 
високим 
рівнем 

автономності 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що передбачає: 

-  дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

-  здатність до роботи в команді; 
-  контроль власних дій; 
2) відповідальність за прийняття рішень в непередбачу-

ваних умовах, що включає: 
-  обґрунтування власних рішень положеннями 
нормативної бази галузевого та державного рівнів; 
-  самостійність під час виконання поставлених завдань; 

-  ініціативу в обговоренні проблем; 

-  відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

-  використання професійно-орієнтовних навичок; 

-  використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

-  володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

-  ступінь володіння фундаментальними знаннями; 

-  самостійність оцінних суджень; 

-  високий рівень сформованості загально-навчальних 

умінь і навичок; 

- -  самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 
Упевнене володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності фрагментарний 60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 
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7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Використовуюється мультимедійне обладнання та  інші технічні засоби 

навчання, дистанційна платформа Moodlе. На лекційних заняттях 

обов’язково мати з собою гаджети зі стільниковим інтернетом. Активований 

акаунт університетської пошти на Офіс365. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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3. Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Мельник В. В., Ажажа М. А. Етика 
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економічних переговорів: міжпредметний комплексний тренінг. К.: КНЕУ, 

2011. 212 с. 

8. Тихомирова Є.Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія 

переговорів: підручник. К.: Патерик, 2016. 240 с. 

9. Чугаєнко Ю.О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та 

етикет: Навч. посібник. Київ: 2011. 165с. 

10. Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів: навч. посіб. 
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Додаткова література: 
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finland.html. 

15. Національні кухні. URL: http://etuket.com/national_meal. 

16. Іспанія. URL: https://uk.wikipedia. org/wiki/Іспанія. 
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