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Попередні вимоги: - 

Загальна характеристика 
дисципліни, мета, 
очікувані результати, 
основні теми 
 

Мета: Курс знайомить з етикетом повсякденного та 
офісного життя. Етикет — це сукупність правил хороших 
манер, культурної поведінки, покликаних зробити життя 
приємнішим для тих, хто живе в менших або більших 
спільнотах, у суспільстві. Курс охоплює питання 
дипломатичного протоколу, а також техніки ведення 
переговорів, підкреслюючи міжнародні відмінності. 
 
Завдання: Подальшою метою курсу є ознайомлення 
студентів з найважливішими правилами поведінки та 
протоколом у повсякденному житті та їх застосуванням. 
Важливо, щоб студенти вміли пізнавати щоденні, релігійні, 
святкові, кулінарні та інші звичаї різних народів. 
 
Компетенції, які необхідно розвинути: 
-планує та ініціює нові практичні рішення з творчою 
автономією; 
-знає методи, які підкреслюють культурне спілкування в 
усіх ситуаціях; 
-володіє знаннями з різних галузей культури поведінки, 
ведення переговорів, культурного харчування, дозвілля, 
активного способу життя, звертає увагу на зв’язки між 
ними; 
 
Основні теми: 



Загальні знання протоколу, культура поведінки 
Протокол гостинності – прийом гостей згідно з протоколом 
Теоретичні та практичні знання організації офіційних 
заходів 
Дипломатичний і державний протокол 
 

Умови проходження та 
оцінювання курсу 
 

Az előadások témája és interaktív jellege miatt a megjelenés 
kötelező. A félév során szabadon választott téma kiselőadás 
keretében történő bemutatása, illetve a zárthelyi dolgozat 
megírása kötelező. A félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat és a 
kiselőadás átlageredménye képezi. 
 
З огляду на тематику та інтерактивність лекцій явка є 
обов’язковою. Протягом семестру обов’язковим є виклад 
вільно обраної теми в рамках лекції та написання 
контрольної роботи. Оцінка знань в середині семестру – це 
середній бал контрольної роботи та самостійної лекції. 

Інша інформація та 
вимоги, що стосуються 
курсу 

Інтернет-інтерфейс, пов’язаний з дисципліною: 
 
http://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/tanszekek/tortenelem-
es-tarsadalomtudomanyi-tanszek/ 
 
http://okt.kmf.uz.ua/ 
 

Основна література та 
цифрові посібники з 
дисципліни 
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Egyesület – Gondolat Kiadó, Budapest, 2005. 

2. Görög Ibolya: Protokoll az életem. Athenaeum Kiadó, 
2000 

3. Lőcsei Judit: Etikett és a protokoll alapjai. Budapest, 
2003. 

4. Sille István: Illem-etikett, protokoll.  KJK-Kerszöv Jogi 
és Üzleti kiadó Kft., Budapest, 2000. 
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