НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітня програма «Менеджмент креативних індустрій»
Назва дисципліни
Рівень вищої
освіти
Спеціальність
Тип і назва
освітньої програми
Статус дисципліни
Мова викладання
Кількість ЄКТС
кредитів
Структура
дисципліни
(розподіл
за видами
та годинами
навчання)
Форма
підсумкового
контролю
Графік (терміни)
вивчення
дисципліни

Програмні
компетентності

Програмні

Діловий протокол та етикет
Перший (бакалаврський)
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Освітньо-професійна програма
Менеджмент креативних індустрій
Вибіркова
Українська
4 кредити
Лекції – _20_год.
Семінарські заняття – 18 год.
Практичні заняття – 18 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – __56__ год.
Залік
2 курс 3 семестр
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК3.Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК22. Вміння використовувати адекватний професійний
інструментарій для розробки та оперативного управління
соціокультурними проєктами.
СК25.Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на
основі їх делегування.
СК27. Здатність дотримуватися норм професійної етики в
процесі вирішення соціальних, культурних, економічних
питань.
СК28. Здатність здійснювати ефективні комунікації та
розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.
ПРН1.Визначати базові професійні поняття та використовувати

результати
навчання

Анотація (зміст)
дисципліни

термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.
ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного
законодавства.
ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію в
креативних індустріях України.
ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання.
ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційноуправлінських рішень.
ПРН15. Вміти встановлювати діалог з різними професійними
суб’єктами та групами.
Метою дисципліни є набуття студентами необхідних знань щодо
історії, принципів, цілей, правил та вимог ділового спілкування та
ділового протоколу, усвідомлення студентами основних моральноетичних цінностей, принципів, норм та категорій, застосування їх в
процесі здійснення професійної діяльності.
Завдання:
– означити норми та принципи ділового спілкування (усного
та письмового), поведінки у різних ділових ситуаціях (вітання,
рекомендування, ведення неформальної бесіди, проведення
ділового інтерв'ю, організація та проведення робочих зустрічей,
засідань, ділових обідів, підготовка ділових поїздок як у межах
країни, так i закордон);
– охарактеризувати основні принципи ділового протоколу;
– розглянути створення професійного іміджу ділової людини,
іміджу компанії чи організації.;
– визначити специфіку організації ділових прийомів;
– розглянути історичні ретроспективи виникнення та
становлення етикету як соціокультурного феномену;
– простежити діловий етикет та створення іміджу через
організацію предметно-комунікативного поля.
Змістовий модуль №1.
«ДІЛОВИЙ
ПРОТОКОЛ
–
ОСНОВА
ДІЛОВИХ
ВІДНОСИН»
1.1. Правила та вимоги ділового спілкування (2 год.)
1.2. Поведінка у ділових відносинах (2 год.)
Змістовий модуль №2.
«ЕТИКЕТ ЯК ФЕНОМЕН МОРАЛЬНОСТІ КУЛЬТУРИ»
2.1. Становлення етикету як соціокультурного явища. Етикет як
феномен моральності культури (2 год.)
2.2. Етикет дистанційного спілкуваня (2 год.)
Змістовий модуль №3.
«ДІЛОВИЙ ПРОТОКОЛ»
3.1. Предмет ділового протоколу. Основні принципи ділового
протоколу (2 год.)
3.2. Призначення й основні функції служби протоколу в
компаніях і фірмах (2 год.)
3.3. Протокольні аспекти ведення переговорів, ділових
зустрічей (2 год.)

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу

3.4. Протокол візитів (2 год.)
Змістовий модуль №4.
«ЕТИКА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН. ДІЛОВИЙ ІМІДЖ»
4.1. Моделі поведінки. Етикетні моделі (2 год.)
4.2. Професійний імідж ділової людини, компанії чи організації
(2 год.)
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час семінарських, практичних занять
– 54 бали
(від 0 до 3 балів за кожне семінарське або практичне заняття).
2. Самостійна робота – 22 бали.
3. Модульний контроль – 8 балів (2 бали за кожний модуль).
3. Залік – 16 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

https://classroom.google.com/u/0/c/NDY2MTEzNzM4MjMy?hl=uk
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