
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 2 «Діловий та дипломатичний протокол» 

Рівень BO Другий (магістерський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

242 Туризм / Туризм   

Форма навчання Заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 
1 (1 семестр), 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

120 год, з них: лекц. - 4 год, практ. - 6 год  

 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 
Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни 

Кандидат педагогічних наук;  

доцент кафедри туризму та готельного господарства 

Лисюк Тетяна Василівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна  «Діловий та дипломатичний протокол» належить до 

переліку вибіркових навчальних дисциплін і забезпечує 

можливість використання базових знань та навичок у 

туристичному бізнесі. 

Пререквізити: успішне опанування курсів бакалаврського рівня. 

Що буде вивчатися 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукових 

знань про теоретичні й методичні аспекти правил 

дипломатичного протоколу та етикету.  

У процесі вивчення дисципліни розглядаються основні поняття, 

норми та правила ділового і дипломатичного протоколу, 

церемоніалу, дипломатичного та ділового етикету, яких 

дотримуються державні установи та офіційні особи в 

міжнародному спілкуванні, а також під час різних офіційних 

заходів.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Діловий та 

дипломатичний протокол» є: допомогти студентам здобути 

знання про етичні, психологічні основи дипломатичного 

(ділового) спілкування, його норми та правила, засоби їх 

використання, особливості етикету на міжнародному рівні. 

Вивчення курсу сприяє підготовці фахівців туристичного бізнесу 

виконувати кваліфіковану аналітичну, організаційну роботу на 

підприємствах. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-

професійної (РН): 

РН 1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають 

сучасні наукові здобутки, критичне осмислення проблем у сфері 

туризму та рекреації і на межі галузей знань  

РН 2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, 

необхідні для проведення досліджень та/або провадження 

інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та 

процедур у сфері туризму і рекреації 

РН 7. Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, формувати 

механізми взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням 

аспектів соціальної та етичної відповідальності 



РН 11. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення професійних проблем, 

презентації результатів досліджень та проєктів у сфері туризму і 

рекреації 

РН 12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та 

регіональну туристичну політику, вдосконалювати механізми 

управління туристичними дестинаціями на національному, 

регіональному та локальному рівнях 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та 

вітчизняному середовищі; 

ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні компетентності (СК): 

СК 3. Здатність до управління туристичним процесом у 

публічному секторі, в туристичній дестинації, туристичному 

підприємстві на різних ієрархічних рівнях; 

СК 5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки 

інформації, аналізувати та управляти туристичною інформацією.  

Інформаційне 

забезпечення та/або 

web-покликання 
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