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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Наш курс дає відповіді на питання для майбутніх менеджерів соціокультурної
діяльності: 1) як здійснюється міжнародна діяльність, зокрема у соціокультурній сфері; 2) яка
роль комунікації у реалізації міжнародної соціокультурної діяльності; 3) які основні вимоги до
зустрічі делегацій, забезпечення візитів та прийомів; 4) у чому полягає національна
специфіка дипломатичного протоколу зарубіжних країн.
«Дипломатичний протокол та етикет» дасть відповідь на питання, чому лише
невелике порушення традицій може перерости у багаторічне охолодження стосунків між
двома країнами, або ж у міжнародний скандал. Протокольні норми грають настільки велику
роль, що усього лише один необдуманий жест може зірвати грандіозні угоди між державами.
Дисципліна «Дипломатичний протокол та етикет» дозволить зрозуміти роль культурного
контексту у дипломатичній діяльності; переконає у тому, що ми по-різному сприймаємо світ,
а «відсутність означеного артиклю в англійській мові спровокує тлумачення чи дослідження,
про які саме речі або території йде мова».
Курс формує у майбутніх управлінців систему спеціальних знань щодо підходів у
сучасній дипломатичній парадигмі; дозволяє оволодіти сучасними комунікативними
технологіями ефективного проведення бесід, візитів, переговорів на засадах толерантності,
діалогу, міжнародної ввічливості і співробітництва; зрозуміти основи реалізації
дипломатичних заходів; набути навичок інформаційно-аналітичної діяльності у
міжнародному контексті та приймати адекватні рішення в ході ділових та дипломатичних
переговорів, демонструючи здатність до аналітичного мислення у професійних питаннях та
проблемах.
Сторони, які беруть участь у будь-якій суперечці, продовження якої могло б загрожувати підтримці
міжнародного миру і безпеки, повинні, перш за все, намагатися вирішити суперечку шляхом переговорів,
обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, судового розбору, звернення до регіональних органів чи
угод, або будь-якими іншими мирними засобами за своїм вибором.
(Хартія Об’єднаних Націй, стаття 33)
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не
більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із
використанням мобільних девайсів).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із
керівником курсу.

ОЦІНЮВАННЯ
Остаточну оцінку за курс розраховують таким чином:
Види оцінювання
Опитування під час занять – усно
Модуль 1 (теми 1–4) –тести, завдання
Модуль 2 (теми 5–8) – індивідуальна
письмова робота,
Ессе – індивідуальна письмова робота

% від остаточної оцінки
10
30
30
30

Шкала оцінювання студентів:
ECTS
A
B
C
D
E
FX

Бали
90–100
85–89
75–84
65–74
60–64
35–59

F

1–34

Зміст
відмінно
дуже добре
добре
задовільно
достатньо
незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов’язковим повторним курсом

