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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 
КОМПОНЕНТИ 

 
Мета:  

 усвідомлення здобувачами вищої освіти основ культури поведінки у 
ділових відносинах та у побуті, усталених правил етикету сучасного 

ділового професійного спілкування як втілення моралі в суспільстві, а 
також стратегії ділових комунікацій; 

 набуття навичок сучасного ведення справ, аналізу міжособистісних взаємин 

у суспільстві та людської поведінки, пов’язаної з національними 
особливостями, ментальністю та специфікою державного устрою. 

 
Завдання:  

 засвоєння норм поведінки сучасної людини;  

 адекватна орієнтація у повсякденному житті;  

 ознайомлення із специфікою відносин у професійній і діловій сфері та 

характерними для них засобами спілкування. 
 

Предмет: усталені норми та правила поведінки, спілкування людей у 
суспільстві, зокрема, у службовому оточенні. 

 
У результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти повинні 

набути такі програмні компетентності: 
загальні: 

ЗК01. Здатність застосовувати знання  в практичних ситуаціях. 
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 
ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про  природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 
спеціальні: 

СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй 
професійній діяльності. 

 
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання (програмні результати навчання): 

ПРН1. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.  
ПРН6. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, 

обмежень та передбачуваних ризиків. 
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ПРН9. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, 
представників громадянського суспільства. 

ПРН10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження 
суспільних і культурних цінностей і досягнень. 

ПРН14. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-комунікаційних 

наук. 
 

Передумов для вивчення освітньої компоненти немає. Освітня компонента 

інтегрується в такі компоненти: «Історія культури», «Етнографія», «Філософія», 
«Психологія», «Політологія (в т.ч. геополітика і глобалізація)».  

 
2. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Усього 

годин 

Аудиторні години 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

(с
ем

ін
а
р

сь
к

і)
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

Д
р

іб
н

о
гр

у
п

о
в

і 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

РОЗДІЛ 1. ЕТИКЕТ ЯК ФОРМА ГІДНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У 

СУСПІЛЬСТВІ 

1.1. Вступ. Зміст і завдання курсу 8 2     6 

1.2. Етикет – явище історичне 12 4     8 

1.3. Етикет міжособистісного 

спілкування. Вітання. Знайомство, 
представлення 

14 6     8 

1.4. Організація та проведення 
неофіційних прийомів. Гості. 

Сервірування столу. Етикет їжі 

12 4     8 

1.5. Подарунки 6 2     4 

1.6. Правила поведінки в громадських 
місцях 

8 2     6 

 Разом за 1 розділ 60 20     40 

 Разом за 1 семестр 60 20     40 

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

2.1. Прийоми як засіб ділового 
спілкування. Організація та 
проведення ділових офіційних 

прийомів 

14 6     8 

2.2. Пакет представницької 
документації. Візитні картки та їх 

види. Мова візитних карток 

18 8     10 

2.3. Ділові урочисті прийоми та їх види. 
Організація та проведення 

14 6     8 
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2.4. Значення зовнішнього вигляду у 

створенні іміджу професіонала 

14 6     8 

 Разом за 2 розділ 60 26     34 

 Разом за 2 семестр 60 26     34 

 Всього 120 46     74 

 

3. ПРОГРАМА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 
 

РОЗДІЛ 1. ЕТИКЕТ ЯК ФОРМА ГІДНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У 

СУСПІЛЬСТВІ 

 
ТЕМА 1.1. ВСТУП. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

 
Культура поведінки людини як сукупність загальнолюдських норм і форм її  

життєдіяльності в певному суспільному оточенні. Моральні цінності, уявлення 

про красу, доцільність, прийнятність людської поведінки. Народні звичаї і 
традиції поведінки людини у побуті та товаристві, дотримання загальноприйнятих 

норм. Засвоєння особистістю загальних правил поведінки, формування на їх 
основі індивідуальної культури, моральних, ціннісних орієнтацій. Культура 

поведінки та вихованість. Вихованість як внутрішня культура людини, що 
виявляється в її поведінці. Правила регулювання зовнішнього вияву взаємин між 

людьми у суспільстві. Ставлення до оточуючих, манери, зовнішність, церемоніал і 
порядок здійснення деяких процедур та ритуалів спілкування. Етикет як форма і 

правила поведінки людини у суспільстві, колективі, побуті. 
 

ТЕМА 1.2. ЕТИКЕТ – ЯВИЩЕ ІСТОРИЧНЕ 
 

Розвиток етикетних норм на різних історичних етапах суспільства: у часи 

Античності виникнення поняття «калокагатія» за Сократом та Аристотелем; 
вивчення культури поведінки людей часів Середньовіччя, спираючись на 

«Повчання» Володимира Мономаха та «Дисципліну клерікаліс» Педро Альфонса; 
народні звичаї і традиції поведінки людей у побуті Східної та Західної Європи, 

виконання серенад в Італії та активний розвиток придворного етикету в Іспанії 
епохи Відродження; виникнення поняття «etiquette» при французькому дворі 

короля Людовика XIV, об’єднання нашої традиційної та західноєвропейської 
культури періоду філософії Нового часу; «Етика» Ф. Прокоповича, розкриття 

поняття «монастика»; створення географічних товариств та їх вплив на вивчення 
побуту, вірувань та культурних традицій населення різних країн, стильові 

особливості поведінки людей «Comme il faut» та «Flaneur» епохи Просвітництва; 
етикет та його класифікація періоду новітньої посткласичної філософії кінця ХХ 

ст.   
 

ТЕМА 1.3. ЕТИКЕТ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ. ВІТАННЯ. 

ЗНАЙОМСТВО, ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

 

Походження видів вітань жестом та їх символи; види рукостискань 
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(стандартне, подовжене, «рукавичка», домінуюче, покірне); поцілунок руки; 
вітання поцілунками / аколада; зняття капелюха. 

Одностороннє представлення (визначення сприятливих етикетних 
ситуацій); знайомство через третю особу (розгляд найчастіших помилок); заочне 

представлення – важлива компонента розвитку соціальної комунікації (за 
допомогою візитної картки або рекомендаційного листа); звертання «Ти» та «Ви» 

(розгляд основних умов). 
 

ТЕМА 1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ НЕОФІЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ. 

ГОСТІ. СЕРВІРУВАННЯ СТОЛУ. ЕТИКЕТ ЇЖІ 

 

Основні моменти прийому та відвідування гостей. Обов’язки господарів. 
Приділення уваги та поваги найближчим людям. Запрошення гостей, підготовка 

приміщення, визначення кола гостей, запрошення. Специфіка прийому 
непроханих, іногородніх гостей. Відвідування хворих. 

Сервірування столу, предмети та правила сервірування. Користування 
столовими приборами. Етикет їжі, послідовність подання страв. Правила 

вживання різних видів напоїв до певного виду страв; їх температура, 
використання спеціального посуду. 

 
ТЕМА 1.5. ПОДАРУНКИ 

 

Види подарунків та їх класифікація (універсальні подарунки, особові 
подарунки, гроші як подарунок, марновірні та заборонені подарунки); 

оформлення подарунків; правила вручення та прийому подарунків; відмова від 
подарунка. 

 
ТЕМА 1.6. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 

 
Правила поведінки на вулиці, в магазині, транспорті: у міському, у літаках, 

у потягах, на суднах; правила етикету в театрі, кінотеатрі, на концертах джазової, 
класичної, поп та рок-музики; зовнішній вигляд, квіти, оплески; правила етикету в 

музеях, бібліотеках, на вернісажах; правила поведінки в кафе, ресторанах.  
 

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

 
ТЕМА 2.1. ПРИЙОМИ ЯК ЗАСІБ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

ТА ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ОФІЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ 

 

Схема організації та проведення офіційних ділових прийомів, визначення 
кількісного складу учасників ділового прийому, складання протокольного списку; 

запрошення ділових партнерів; схеми розміщення присутніх на офіційних ділових 
прийомах; підготовка приміщення до перемовин; зустріч та обслуговування 

гостей. 
 

ТЕМА 2.2. ПАКЕТ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВІЗИТНІ 
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КАРТКИ ТА ЇХ ВИДИ. МОВА ВІЗИТНИХ КАРТОК 

 

Ознайомлення з пакетом представницьких документів (папка фірми, прес-
реліз, бланки фірми, запрошення, конверти, бланки для листування тощо).  

Виготовлення пакета представницької документації: для щоденного 
користування організації; для разового обслуговування офіційних, ділових, урочистих 

прийомів, презентацій. Створення іміджу організації, підвищення її статусу. Рекламні 
функції пакета представницької документації. 

Візитна картка як засіб самопрезентації. Основні вимоги до оформлення 

візитних карток. Вплив професії на оформлення візитної картки.  
Види візитних карток: 

 відкрита службова; 

 закрита службова; 

 для приватного використання; 

 сімейна візитна картка. 

Зміст різних видів візитних карток та ситуації для їх використання, час 

використання. Мова візитних карток (французькі слова та словосполучення 
скороченні до перших літер, носії певної інформації). Етикет вручення візитних 
карток та обмін ними.  

 
ТЕМА 2.3. ДІЛОВІ УРОЧИСТІ ПРИЙОМИ ТА ЇХ ВИДИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ 

 

Види ділових урочистих прийомів та банкетів. Урочисті прийоми з 
розсаджуванням за столом: «Сніданок», «Чай», «Обід», «Вечеря». Урочисті 

прийоми, які проводяться «стоячи»: «Келих шампанського», «Келих вина», 
«Коктейль», «А-ля фуршет». Денні та вечірні прийоми: час проведення прийомів, 

тривалість, форма одягу, макіяж.  
Основні моменти організації та проведення ділових урочистих прийомів: 

 визначення виду прийому; 

 кількісний склад запрошених осіб; 

 розсилання запрошень (основні моменти, які беруться до уваги під час 

заповненні запрошень, розпізнавальні позначки на запрошеннях); 

 зустріч гостей;  

 формування плану розміщення за столом;  

 складання меню; 

 підготовка приміщення;  

 підготовка тостів та промов.  
Характеристика прийомів: «Жур фікс», «Барбекю», «Шведський стіл».  

 
ТЕМА 2.4. ЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ У СТВОРЕННІ ІМІДЖУ 

ПРОФЕСІОНАЛА 

 

Роль і значення позитивного іміджу у створенні кар'єри та досягненні успіху в 
житті. Оволодіння навичками особистої презентації. Вироблення індивідуального 
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стилю. Вплив іміджу під час співбесід, ділових зустрічей, виступів тощо. 
Мистецтво одягатися - поєднання кольорів, малюнка та фактури тканин, 

дотримання вимог ділового стилю та сучасна мода. Роль та значення аксесуарів. 
Імідж ділового чоловіка. Імідж ділової жінки. Невербальна лексика спілкування та 

мовленнєвий етикет – їх значення в створенні іміджу ділової особи. 
 

4. ТЕМИ І ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 
 

Тема 1.1. Вступ. Зміст і завдання курсу 

План  
1. Уявлення про моральні цінності, красу, доцільність, культуру людської 

поведінки. 
2. Вихованість як внутрішня культура людини, що виявляється в її 

поведінці. 
3. Етикет як форма гідного поводження людини у суспільстві, колективі, 

побуті.  
4. Мета вивчення курсу. Ознайомлення студентів з тематикою курсу, 

згідно з програмою освітньої компоненти. 
5. Вимоги до вивчення курсу «Діловий етикет»: 

 перегляд і обговорення презентацій, передбачених курсом;  

 теми і завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 

 критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти у тематичних тестах; 

 критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти у підсумковому тесті 

на іспиті. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 12, 15, 18, 19, 25–27, 30–32. 
 

Тема 1.2. Етикет – явище історичне 

План 

1. Поняття «калокагатія» часів Античності за Сократом та Аристотелем.  
2. Культура поведінки людей часів Середньовіччя на Русі («Повчання» 

Володимира Мономаха) та в Західній Європі («Дисципліну клерікаліс» 
Педро Альфонса).  

3. Народні звичаї і традиції поведінки людей у побуті, виконання серенад в 

Італії та активний розвиток придворного етикету в Іспанії епохи 
Відродження.  

4. Виникнення поняття «etiquette» при французькому дворі короля Людовика 
XIV, об’єднання нашої традиційної та західноєвропейської культури 

періоду філософії Нового часу. 
5. Етика за Ф. Прокоповичем - звичаї як людські дії, закріплені звичкою, як 

навики від повторних дій. 
6. Створення географічних товариств та їх вплив на вивчення побуту, вірувань 

та культурних традицій населення різних країн.  
7. Стильові особливості поведінки людей «Comme il faut» та «Flaneur» епохи 

Просвітництва. 
8. Етикет та його класифікація періоду новітньої посткласичної філософії 
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кінця ХХ ст.   
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 9, 14, 19, 23. 
 

Тема 1.3. Етикет міжособистісного спілкування. Вітання. Знайомство, 
представлення 

План 
1. Види вітань жестом: рукостискання (стандартне, подовжене, «рукавичка», 

домінуюче, покірне); поцілунок руки; вітання поцілунками / аколада; 

вітання зняттям капелюха. 
2. Одностороннє представлення. 

3. Знайомство через третю особу. 
4. Заочне представлення (за допомогою візитної картки або рекомендаційного 

листа).  
5. Звертання «Ти» та «Ви». 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 10, 12, 17–19, 22. 

 
Тема 1.4. Організація та проведення неофіційних прийомів. Гості. 

Сервірування столу. Етикет їжі 

План 
1. Основні моменти прийому та відвідування гостей:  

 запрошення гостей;  

 підготовка приміщення; 

 визначення кола гостей; 

 запрошення; 

 специфіка прийому непроханих, іногородніх гостей та відвідування хворих.  

2. Сервірування столу. 
3. Етикет їжі, послідовність подання страв та правила вживання різних напоїв. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 7, 8, 34. 

 
Тема 1.5. Подарунки 

План 
1. Види подарунків та їх класифікація:  

 оформлення подарунків;  

 правила вручення та прийому подарунків;  

 відмова від подарунка. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 7, 8, 34. 
 

Тема 1.6. Правила поведінки в громадських місцях 

План 
1. Правила поведінки на вулиці, в магазині. 

2. Правила поведінки в транспорті: у міському, у літаках, у потягах, на суднах.  
3. Етикет відвідування театрів, кінотеатрів, концертів джазової, класичної, поп 
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та рок-музики. 
4. Основні вимоги до зовнішнього вигляду відвідувачів.  

5. Квіти, оплески та вигукування як прояв захоплення глядачів.  
6. Правила поведінки в музеях, бібліотеках, на вернісажах. 

7. Етикет відвідування кафе, ресторанів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 15, 19, 33. 
 

Тема 2.1. Прийоми як засіб ділового спілкування. Організація та проведення 

ділових офіційних прийомів 

План 

1. Схема організації та проведення офіційних ділових прийомів. 
2. Визначення кількісного складу учасників ділового прийому. 

3. Складання протокольного списку.  
4. Запрошення ділових партнерів. 

5. Підготовка приміщення до перемовин.  
6. Зустріч гостей. 

7. Схеми розміщення присутніх на офіційних ділових прийомах. 
8. Обслуговування гостей. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 6. 8, 10, 13, 24. 

 

Тема 2.2. Пакет представницької документації. Візитні картки та їх види. 
Мова візитних карток 

План 
1. Рекламні функції пакета представницької документації. 

2. Основні вимоги до оформлення візитних карток. 
3. Види візитних карток: 

 відкрита службова; 

 закрита службова; 

 для приватного використання; 

 сімейна візитна картка. 

4. Мова візитних карток. 
5. Етикет обміну візитними картками. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2–5, 10. 

 
Тема 2.3. Ділові урочисті прийоми та їх види. Організація та проведення 

План 
1. Види ділових урочистих прийомів:  

 Урочисті прийоми з розсаджуванням за столом: «Сніданок», «Чай», «Обід», 
«Вечеря»  

 Урочисті прийоми, які проводяться «стоячи»: «Келих шампанського», «Келих 

вина», «Коктейль», «А-ля фуршет» 

 Денні та вечірні прийоми: час проведення прийомів, тривалість, форма одягу, 

макіяж.  
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2. Основні моменти організації та проведення ділових урочистих прийомів  
визначення виду прийому: 

 кількісний склад запрошених осіб; 

 розсилання запрошень (основні моменти, які беруться до уваги під час 

заповненні запрошень, розпізнавальні позначки на запрошеннях); 

 зустріч гостей;  

 формування плану розміщення за столом;  

 складання меню; 

 підготовка приміщення;  

 підготовка тостів та промов.  

3. Характеристика прийомів: «Жур фікс», «Барбекю», «Шведський стіл».  
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 8, 10, 34. 
 

Тема 2.4. Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу професіонала  

План 

1. Роль і значення іміджу у створенні кар'єри.  
2. Оволодіння навичками особистої презентації.  
3. Вироблення індивідуального стилю.  

4. Роль та значення аксесуарів.  
5. Імідж ділового чоловіка.  

6. Імідж ділової жінки. 
7. Невербальна лексика спілкування та мовленнєвий етикет – їх значення в 

створенні іміджу ділової особи. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1–3, 10–12, 18, 2. 
 

5. ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
 

Тема 1.1. Вступ. Зміст і завдання курсу 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Що таке вихованість? 
2. Що означає бути делікатним? 
3. Що означає бути толерантним? 

4. Ввічливість як складова людської культури. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 12, 15, 18, 19, 25–27, 30–32. 
 

Тема 1.2. Етикет – явище історичне 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Порівняти особливості стильової поведінки та правила етикету Східної 
Європи та західноєвропейського суспільства у ХVІII–ХІХ століттях. 

2. Визначте роль наукової експедиції в Україну під керівництвом Павла 
Чубинського у 1869 році. 

3. Охарактеризувати звичаї і традиції українців ХVІ–ХІХ століття. 
4. Підготувати тези на тему «Бібліотека Ярослава Мудрого». 
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5. Коли та в якій країні з’явилося поняття «етикет»? 
6. Надайте визначення поняттю «етикет». 

7. Опишіть образ людини «комільфо». 
8. Що таке фланерство та який вплив воно здійснило на етикетні норми 

суспільства ХІХ ст.? 
9. Проаналізуйте розвиток етикету після революції 1917 року. 

10. Що таке правило першості та яке його призначення? 
11. Що таке діловий етикет? 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 9, 14, 19, 23. 
 

Тема 1.3. Етикет міжособистісного спілкування. Вітання. Знайомство, 
представлення 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Етикет вітань. Визначити, хто має виступати ініціатором вітання словами, 

відповідно до правила першості: чоловіки чи жінки, старші чи молодші за 
віком, начальники чи підлеглі. 

2. Невербальне спілкування. Охарактеризувати види вітань жестом: 
рукостискання та їх різновиди, поцілунок руки, вітання поцілунками, 

вітання зняттям капелюха. 
3. Етикет знайомства, представлення. Надати характеристику видам 

знайомства: односторонньому представленню, представленню через третю 

особу, заочному представленню (за допомогою візитної картки чи 
рекомендаційного листа); 

4. Визначити особливості звертань до дітей, підлітків, дорослих; до батьків та 
колег, відповідно до наших традицій. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 10, 12, 17–19, 22. 

 
Тема 1.4. Організація та проведення неофіційних прийомів. Гості. 

Сервірування столу. Етикет їжі 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Проаналізуйте формування кількісного складу запрошених осіб в 
залежності від існуючих категорій гостей. 

2. Яким чином відбувається запрошення гостей? 
3. З чого складається розважальна програма для гостей? 
4. Визначення меню. Що необхідно врахувати? 

5. Назвіть основні моменти підготовки приміщення. 
6. Якими є особливості прийому непроханих та іногородніх гостей? 

7. Опишіть етикетні норми відвідування хворих. 
8. Якими є вимоги до сервірування столу? 

9. Назвіть правила користування столовими приборами. 
10. Визначте послідовність подання страв. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 7, 8, 34. 
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Тема 1.5. Подарунки 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Які існують види подарунків? Опишіть їх класифікацію.  
2. Опишіть етикетні правила вручення та прийому подарунків. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 7, 8, 34. 

 
Тема 1.6. Правила поведінки в громадських місцях 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Яких правил етикету потрібно дотримуватись на вулиці та в магазині? 

2. Назвіть особливості поведінки у транспорті:  

 у міському;  
 у літаках;  

 у потягах;  
 на суднах. 

3. Зробіть порівняльну характеристику етикету відвідування театрів, 
кінотеатрів, концертів джазової, класичної, поп та рок музики.  

4. Якими є основні вимоги до зовнішнього вигляду відвідувачів?  

5. Як за правилами етикету глядачі проявляють своє захоплення тим, що 

відбувається на сцені?  
6. Опишіть правила поведінки в музеях, бібліотеках, на вернісажах.  
7. У чому полягає особливість етикету відвідування кафе та ресторанів?  

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 3, 15, 19, 33. 

 
Тема 2.1. Прийоми як засіб ділового спілкування. Організація та проведення 

ділових офіційних прийомів 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Перерахувати основні моменти організації і проведення ділових прийомів. 
2. Про що потрібно пам’ятати, розсилаючи партнерам запрошення на діловий 

прийом? 
3. Як за правилами етикету відбувається зустріч гостей, які прибувають на 

діловий прийом? 
4. Що таке протокольний список і з якою метою його бажано одержати? 

5. Що таке дипломатична ніша та яке її призначення? 
6. Що в першу чергу впливає на визначення кількісного складу запрошених 

осіб на діловий прийом? 

7. Яким чином розставляються столи в кімнаті переговорів?  
8. Де місце за столом переговорів організаторів прийому та гостей? 

9. Побудуйте послідовність прибуття гостей з однієї установи на діловий 
прийом: керівник установи, начальник відділу, заступник керівника 

установи; 
10. Побудуйте схеми розсадження присутніх за столом переговорів: 

 Місце перших осіб, що очолюють перемовини; 

 Місце заступників перших осіб; 

 Місце перекладачів; 
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 Місце секретарів; 

11. Якою має бути відстань між учасниками перемовин за столом переговорів? 
 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 4, 6, 8, 10, 13, 24. 

 
Тема 2.2. Пакет представницької документації. Візитні картки та їх види. 

Мова візитних карток 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти  

1. Які документи формують пакет представницької документації? 
2. З якою метою створюється пакет представницької документації? 

3. Підготувати чотири різновиди візитних карток (відповідно до Вашого 
фаху).  

4. Які вимоги до оформлення візитної картки (з урахуванням професії 
власника)? 

5. Які є види візитних карток? 
6. Які Ви знаєте правила обміну візитними картками? 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2–5, 10. 

 

Тема 2.3. Ділові урочисті прийоми та їх види. Організація та проведення 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 

1. Дати порівняльний аналіз організації і проведення різних видів ділових 
урочистих прийомів. 

2. Скласти схеми розміщення запрошених осіб на діловому урочистому 
прийомі з розсадженням за столом. 

3. Надати характеристику організаційним групам, що працюють над 
підготовкою урочистих прийомів? 

4. Які вимоги до визначення кількісного складу гостей для  
певного виду прийому? 

5. Які основні вимоги до складання запрошень? 
6. Який вид ділового урочистого прийому вважається найбільш 

демократичним і чому саме? 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 8, 10, 34. 

 
Тема 2.4. Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу професіонала 

Перелік питань для самостійної роботи здобувачів освіти 
1. Скласти таблицю основних вимог до кольору, фактури, поєднання тканин, 

аксесуарів, прикрас тощо. 
2. Які вимоги до зовнішнього вигляду та манер сучасного ділового чоловіка та 

жінки? 
3. Які вимоги до формування гардеробу сучасної ділової людини? 

4. Що є неприпустимим у зовнішності сучасної ділової людини? 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1–3, 10–12, 18, 21. 
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6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 

1. Класифікація сучасного етикету. 
2. Що таке монастика? 

3. Особливості зовнішнього вигляду часів Київської Русі.  
4. Правила вітань, ходіння у гості та правила вручення подарунків часів 

Київської Русі. 
5. Особливості стильової поведінки та правила етикету західноєвропейського 

суспільства XVI ст. 

6. Побутовий етикет українців XVI–XIX ст. 
7. Особливості стильової поведінки та правила етикету Східної Європи  

XVII ст. 
8. Особливості стильової поведінки та правила етикету західноєвропейського 

суспільства XVII ст. 
9. Особливості стильової поведінки людини «комільфо», «фланера», 

«лондонського денді» XVIII–XIX ст. 
10. Особливості стильової поведінки та правила етикету західноєвропейського 

суспільства XVIII–XIX ст. 
11. Роль київських князівен у політичному житті європейських держав.  

12. Прийоми як засіб спілкування. Види прийомів. 
13. Ділові прийоми, принципи їх організації. 
14. Пакет представницької документації фірми, організації тощо. 

15. Надсилання запрошень, розпізнавальні позначки на запрошеннях.  
16. Принципи розміщення присутніх на ділових прийомах. 

17. Визначення кількісного складу запрошених осіб, протокольний список.  
18. Дипломатична ніша, зустріч гостей. 

19. Підготовка приміщення для проведення ділових переговорів. 
20. В чому особливість «Повчання» Володимира Мономаха? 

21. Методика організації та проведення урочистих прийомів з розсадженням за 
столом. 

22. Методика організації та проведення урочистих прийомів, які проводяться 
«стоячи». 

23. Урочисті прийоми: денні і вечірні, форма одягу. 
24. Розсилання запрошень на урочисті прийоми. 

25. Приміщення для проведення урочистих прийомів із розсадженням за 
столом. 

26. Приміщення для проведення урочистих прийомів, які проводяться 

«стоячи». 
27. Мова візитних карток. Правила користування візитною карткою. 

28. Візитна картка та її види. 
29. Основні вимоги до зовнішнього вигляду візитних карток. 

30. Принципи розміщення присутніх на урочистих прийомах.  
31. Урочисті прийоми та банкети. 

32. Види урочистих прийомів, терміни їх проведення. 
33. Сервірування столу, предмети сервірування. 

34. Правила сервірування та користування столовими приборами. 
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35. Послідовність подання страв. 
36. Етикет їжі. 

37. Правила етикету вживання напоїв. 
38. Правила етикету у побуті (як поводити себе на вулиці, у державних 

установах). 
39.Мистецтво одягатися: поєднання кольорів, малюнка та фактури тканин, 

дотримання вимог сучасної моди. 
40. Етикет вербального та невербального вітання. 
41.Правила прийому гостей. 

42.Відвідування хворих (лікарня, дім). 
43.Специфіка прийому іногородніх гостей. 

44. Етикет незваного гостя.  
45. Подарунки та їх види. 

46. Поведінка в ресторанах, на екскурсіях. 
47. Правила прийому та вручення подарунків. 

48. Знайомства (як відрекомендуватися в різних ситуаціях). 
49. Форма звертання один до одного («Ти», «Ви»). 

50. Етикет студента вищого навчального закладу культури.  
51. Ділові подарунки. 

52.Чи можна за правилами етикету відмовитися від подарунка? 
53.Гроші як подарунок.  
54.Які подарунки не можна дарувати? 

55. Квіти як універсальний подарунок. 
56. Оформлення подарунків. 

57.Етикет відвідування театрів і кінотеатрів. 
58.Правила поведінки на концертах (естрадної пісні, класичної музики).  

59.Імідж сучасного чоловіка, основні вимоги. 
60. Імідж сучасної жінки, основні вимоги. 

 
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Кількість 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Традиційна 

екзаменаційна 

оцінка 

Традиційна 

залікова 

оцінка 

Критерії оцінювання знань 

90-100 A – відмінно 

відмінно зараховано 

Повно та глибоко, всебічно, 
правильно та обґрунтовано 
опрацьовано матеріал: 

– здобувач вищої освіти 
виявляє глибокі знання усієї 

програми освітньої 
компоненти; 
– відображає чітке знання 

основних визначень і термінів; 
– застосовує теоретичні знання 

на практиці, робить власні 
висновки та узагальнення;  
– якісно виконує всі види робіт, 

передбачені робочою 
програмою освітньої 
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компоненти 

84-89 B – добре 

добре 

 

Правильно та обґрунтовано 

опрацьовано матеріал: 
– здобувач вищої освіти 

виявляє глибокі знання усієї 
програми освітньої 
компоненти; 

– відображає чітке знання 
основних визначень і термінів; 

– застосовує теоретичні знання 
на практиці, робить власні 
висновки та узагальнення; 

– виконує всі види робіт, що 
частково відповідає вимогам. 

74-83 C – добре Опрацьовано матеріал в 

належному, але не повному 
об’ємі, частково правильно, не 

належною мірою обґрунтовано: 
– здобувач вищої освіти 
виявляє неповні знання з 

освітньої компоненти; 
– відображає нечітке знання 
основних визначень і термінів; 

– застосовує теоретичні знання 
на практиці, але не робить 

узагальнення;  
– наявні недоліки у розкритті 
змісту понять, визначень, 

нечіткі їхні характеристики; 
– належно виконує переважну 

більшість (2/3) видів робіт. 

66-73 D – 
задовільно 

задовільно 

Опрацювання здобувачем 
вищої освіти матеріалу є 

поверхневим:  
– засвідчує наявність прогалин 
у знаннях, опрацювання 

програмного матеріалу лише 
частково, відсутність розуміння 

основних понять курсу;  
– здобувач вищої освіти не 
опрацював навчальну 

літературу курсу та не засвоїв 
основні положення 

філософських концепцій історії 
та сьогодення;  
– здобувач вищої освіти не 

засвоїв логіку подання 
програмного матеріалу; 

– виконана половина всіх видів 
робіт. 

61-65 E – 
задовільно 

Опрацювання здобувачем 
вищої освіти матеріалу є дуже 

поверхневим і фрагментарним:  
– свідчить про наявність 
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суттєвих прогалин у знаннях;  

– здобувач вищої освіти не 
засвоїв логіку подання 

програмного матеріалу та на 
низькому рівні опрацював 
предметне наповнення курсу; 

– виконано 1/3 всіх видів робіт. 

21-60 FХ – 
незадовільно 

з 
можливістю 
повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання 

незадовільно 

з 
можливістю 

повторного 
складання 

Здобувач вищої освіти не 
відповів на поставлені йому 

питання або більшість 
відповідей дані ним із 
помилками: 

– не засвоїв програму освітньої 
компоненти, у своїх відповідях 

допустив грубі змістовні 
помилки, які свідчать про 
відсутність у нього відповідних 

знань чи їх безсистемність та 
поверховість;  

– не знає основних положень, 
визначень і понять освітньої 
компоненти; не вміє їх 

аналізувати; 
– виконує менше 1/3 частини 

всіх робіт. 

0-20 F – 
незадовільно 

з 

обов’язкови
м повторним 

вивченням 
освітньої 

компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 

освітньої 
компоненти 

незадовільно 
з 

обов’язкови
м повторним 
вивченням 

освітньої 
компоненти 

Здобувач вищої освіти не 
відвідував заняття, не 
відпрацював їх, не виявив 

бажання опрацювати освітню 
компоненту, не виконував всі 

види робіт.  

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проєкту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 

задовільно 
61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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