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Назва та стислий зміст
Мета роботи
практичного заняття
1.
Загальна
характеристика Знати нормативно-правову міжнародну
та національну базу дипломатичного
дипломатичного протоколу та
етикету. Роль дипломатичного
протоколу, історію її формування.
протоколу, церемоніалу та етикету в
Вміти характеризувати основні
міжнародних відносинах. Джерела, принципи, поняття, терміни та категорії,
правила й норми дипломатичного що складають основу дипломатичного
протоколу та етикету. Історія
протоколу, церемоніалу та етикету.
дипломатичного протоколу.
Вміти визначати базові норми і складові
дипломатичного протоколу.
Знати структуру та функції
2. Дипломатичні представництва.
Старшинство в дипломатичному
дипломатичних представництв.
корпусі. Обов’язки та функції
Розуміти процедуру встановлення
дуаєна.
Встановлення
дипломатичних відносин.
дипломатичних
відносин.
Вміти характеризувати протокольні
Призначення та відкликання глави
традиції, пов’язані з початком і
та
членів
дипломатичного
завершенням діяльності
представництва.
дипломатичного представника в країні
перебування.
Знати класифікацію й протокольні
3. Поняття та особливості візитів.
Візити на високому та найвищому норми особистих візитів дипломатів та
рівнях у міжнародних відносинах.
візитів на високому й найвищому
Протокольні
й
церемоніальні
рівнях.
питання
прийому
іноземних
Вміти розробляти програми візитів.
делегацій.
Розуміти протокольні вимоги до
4.
Дипломатичні
прийоми.
Класифікація,
цілі,
порядок проведення дипломатичних прийомів та
проведення
дипломатичних
дипломатичного листування.
прийомів. Загальні вимоги щодо Вміти складати зразки основних видів
справ, напоїв та національні традиції
дипломатичного листування з
країни.
Поняття дипломатичної
урахуванням протокольних вимог.
мови
та
дипломатичного
спілкування. Протокольні вимоги до
дипломатичного листування.
Розуміти особливості протоколу на
5. Дипломатичний протокол та
міжнародних конференціях.
етикет міжнародних конференцій.
Регламент, програма, визначення
Моделювати процедуру розміщення
кола
учасників.
Неформальні
делегацій країн-учасниць в залах
зустрічі та прийоми.
засідань на міжнародних конференціях.
Розуміти протокольні правила
6. Протокол державних символів.
Протокольні норми використання
використання символіки України.
державної символіки України та Поглибити знання щодо протокольних
державних символів Президента
заходів з нагоди відзначення
України. Протокольне реагування на
національних свят та у зв’язку з
окремі події в іноземній державі.
трауром.
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7. Дипломатичний етикет. Норми
етикету
щодо
одягу,
вітань,
представлень, телефонних розмов,
дарування та прийняття подарунків.

Знати особливості етикету як складової
іміджу дипломата і політика.
Моделювати ситуації телефонної
розмови на дипломатичному рівні;
дарування та прийняття квітів,
подарунків.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
з дисципліни «ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ»
Викладач – д.політ.н., доц. Білоусов О.С.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Назва тем для самостійної роботи з курсу
Кількість
«Дипломатичний протокол та етикет»
годин
Країни арабського світу та дипломатичний протокол.
2
Далекосхідна школа дипломатичного протоколу (Китай, Японія).
2
Особливості дипломатії Індії.
2
Особливості дипломатії Австралії.
2
Форми критики в дипломатичному протоколі.
2
Офіційні зустрічі без краваток.
2
Релігійні церемонії в дипломатичному протоколі.
2
Відмінність дипломатичного протоколу від ділового.
2
Особливості візитів підприємців, банкірів та інших суб’єктів
2
господарської діяльності.
Організація і оплата бізнес-ланчу.
2
Етикет дарування квітів в різних регіонах та країнах світу (кольорова
2
гамма, кількість, вид).
Етикет в Інтернеті та електронній пошті.
2
Посадка в автомобілі за рангами.
2
Ескорт супроводження до місця зустрічі.
2
Прибуття на прийом. Пунктуальність.
2
Основні види розсадки за столом на дипломатичних прийомах.
2
Складання меню дипломатичного прийому.
2
Сервірування столу на дипломатичному прийомі.
2
Міцні напої в дипломатичному етикеті.
2
Етикет куріння на дипломатичних прийомах.
2
Тости та музика на дипломатичних прийомах.
2
Тексти урочистих промов на дипломатичних прийомах.
2
Одяг та аксесуари чоловіків і жінок на дипломатичному прийомі.
2
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