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1. Пояснювальна записка 

1.1 Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Ділові та дипломатично-

протокольні заходи в сфері гостинності» є формування в майбутніх фахівців 

компетентності щодо норм і правил ділового та дипломатичного протоколу 

як основи успішного проведення ділових зустрічей, прийомів, переговорів.  

В результаті вивчення курсу «Ділові та дипломатично-протокольні заходи в 

сфері гостинності» студенти повинні 

знати : 

- сутність ділового та дипломатичного протоколу; 

- особливості проведення ділових зустрічей та переговорів; 

- особливості успішного іміджу, ділового усного і письмового спілкування, 

оформлення робочого місця; 

- особливості організації ділових прийомів у закладах готельно-ресторанного 

господарства; 

- особливості ділового спілкування із зарубіжними партнерами. 

вміти :  

- організувати ділову чи дипломатичну зустріч (візит), враховуючи ранг гос-

тей і національні особливості етикету їх країни; 

- скласти меню дипломатичного прийому, надати рекомендації до складання 

меню ділового сніданку, обіду чи вечері. 

 

1.2 Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Ділові та дипломатично-

протокольні заходи в сфері гостинності» здобувач вищої освіти отримує наступ-

ні програмні компетентності та програмні результати навчання, які  які  визначе-

ні в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 «Готельна-ресторанна справа» 

та освітньо-професійній програмі «Готельна-ресторанна справа» підготовки ма-

гістрів. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 4. Здатність працювати в команді 

ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні компетентності: 

СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для враху-

вання крос-культурних особливостей функціонування  суб’єктів готельного 

та ресторанного бізнесу. 

СК 6. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнера-

ми та споживачами. 

СК 10. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в ді-

яльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

СК 14* Здатність розуміти психологічні закономірності процесу обслугову-

вання відвідувачів в закладах індустрії гостинності з урахуванням мультику-

льтурного середовища. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/01/12/241-hotelno-restoranna-sprava-mahistr.doc
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241m-grs2021.pdf
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Програмні результати навчання: 

ПНР 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською 

мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в 

сфері готельно-ресторанного бізнесу 

ПНР 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та ар-

гументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 

ПНР 14*. Застосовувати  навички з психології процесу обслуговування ві-

двідувачів в закладах індустрії гостинності з урахуванням мультикультур-

ного середовища  

 

1.3 Міждисциплінарні зв’язки 

Організація ресторанного господарства, Сервіс у готельно-ресторанному 

господарстві. 

 

1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Кількість кредитів ECTS –3 , годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: Всього лекції практичні 

денна 90 16 14 

заочна 90 8 6 

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 76 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

2.1 Програма змістовних модулів 

Змістовий модуль 1. Ділові та дипломатично-протокольні заходи 

в сфері гостинності 

№  

теми 

Зміст теми Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 Тема 1. Теоретичні основи ділового та дипломатично-

го протоколу у сфері гостинності. 

2 1 

2 Тема 2. Роль інформаційно-комунікаційних техноло-

гій у встановленні дипломатичних відносин. 

2 1 

3 Тема 3. Роль дипломатичного протоколу в міжнарод-

них відносинах. Значення міжнародного права у дип-

ломатичному протоколі. 

2 1 

4 Тема 4. Діяльність дипломатичного корпусу. Основи 

дипломатії. Особливості встановлення дипломатичних 

відносин. Дипломатичне старшинство.  

2 1 

5 Тема 5. Типологія дипломатичних візитів. Диплома-

тичні контакти. Вміння координувати та регулювати 

взаємовідносини з партнерами та споживачами. 

2 1 

6 Тема 6. Особливості організації дипломатичних при-

йомів. Навички з психології процесу обслуговування 

2 1 
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відвідувачів. Здатність забезпечувати ефективну серві-

сну, комерційну, виробничу, маркетингову, економічну 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізне-

су. 

7 Тема 7. Роль національних особливостей у встановлен-

ні дипломатичних відносин: вміння доносити власні 

знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефа-

хівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

2 1 

8 Тема 8. Планування і організація дипломатично-

протокольних заходів в закладах ресторанного госпо-

дарства з урахуванням етичних міркувань та крос-

культурних особливостей функціонування  суб’єктів 

готельно-ресторанного бізнесу. 

2 1 

 Разом з дисципліни 16 8 

 

2.2. Перелік практичних робіт 

№ 

пр. 

роб. 

Назва практичної роботи Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 Теоретичні основи ділового та дипломатичного про-

токолу у сфері гостинності.  

1 0,5 

2 Роль дипломатичного протоколу в міжнародних від-

носинах. Значення міжнародного права у дипломати-

чному протоколі. 

1 0,5 

3 Діяльність дипломатичного корпусу. Основи дипло-

матії. 

2 0,5 

4 Особливості встановлення дипломатичних відносин. 

Дипломатичне старшинство.  

2 0,5 

5 Типологія дипломатичних візитів. Дипломатичні кон-

такти. 

2 1 

6 Особливості організації дипломатичних прийомів 2 1 

7 Національні особливості спілкування при встанов-

ленні дипломатичних відносин 

2 1 

8 Планування і організація дипломатично-

протокольних заходів в закладах ресторанного госпо-

дарства 

2 1 

 Всього 14 6 

 

2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  10 10 
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2 Підготовка до лабораторних та практичних занять 10 20 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не ви-

носяться на лекції  

20 20 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних за-

вдань 

20 26 

 Всього 60 76 

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Види контролю: поточний, підсумковий – диф.залік 

 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні  

бали 

Форма навчання 

денна Заочна 

min max 
Кіль-ть 

робіт 

Сумар-

ні бали 
Кіль-

ть ро-

біт 

Сумарні 

бали 

min mах min mах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Ділові та дипломатично-протокольні  

заходи в сфері гостинності 

Робота на лекціях 0,5 1 16 8 16 8 4 8 

Виконання практичних 

робіт 0,5 1 14 7 14 6 3 6 

Підготовка до практичних 

занять 1 1,5 14 14 21 6 6 9 

Опрацювання тем не вине-

сених на лекції 0,5 1 2 1 2 6 3 6 

Виконання індивідуальних 

завдань 4 9 2 8 18 4 16 36 

Проміжна сума    38 71  32 65 

Поточний контроль    22 29  28 35 
Контроль результатів диста-

нційного модулю    - -  - - 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
   60 100  60 100 

 

4. Інформаційне забезпечення 
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