
  

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

ПРОФЕСІЙНИЙ ЕТИКЕТ 

Спеціальність 

242  Туризм 

 

Освітньо-професійна програма ТУРИЗМ 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

4 кредити / 120 годин 6 семестр – 3-го року навчання 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Професійний етикет в індустрії гостинності – це 

загальноприйняті правила соціальної поведінки у 

професійному спілкуванні в конкретній організації. 

Формування етики бізнесу залежить від форми власності, 

характеру діяльності, загального стану суспільства та його 

соціальних пріоритетів. Курс розроблено таким чином, щоб 

надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, 

щоб сформувати необхідні навички і вміння етичного 

надання туристичних послуг. Тому у курсі представлено як 

огляд концепцій, видів етикету в туризмі, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для етичної поведінки в 

туристичній сфері. Дисципліна готує студентів до вивчення 

взаємопов’язаних професійно орієнтованих і спеціальних 

дисциплін, до використання отриманих знань. Крім того, 

вона спрямована на формування у студентів навичок і знань, 

необхідних для майбутньої професії, займає важливе місце 

у системі підготовки фахівців з туризму. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Сучасний стан теорії етики в сфері підприємництва, 

специфіку етики бізнесу та її зв'язок з іншими сферами 

практичної діяльності; етичні норми, категорії та стандарти 

бізнес-етики; основні етапи та напрями розвитку етики, 

етичні вчення; основні положення корпоративної етики; 

принципи і засади службового етикету у туристичній 

діяльності; основні положення етичного кодексу; моделі і 

стилі ділового спілкування; специфіку вирішення ділових 

конфліктів; основи ділового стилю, засади формування 

професійного іміджу; основи організації ділових зустрічей 

та прийомів; особливості міжнародного етикету. Предметом 
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вивчення дисципліни є система знань, які повинні 

використовуватися на практиці та ознайомлення здобувачів 

з загальноприйнятими нормами, які регулюють стиль 

роботи, манеру поведінки і спілкування при вирішенні 

ділових проблем у сфері туризму. 

Чому це 

цікаво\потрібно 

вивчати (мета) 
 

Мета пропонованої дисципліни спрямована на 

поглиблення та засвоєння студентами-фахівцями із туризму 

особливостей морально-етичних норм поведінки в сфері 

туристичного бізнесу. Ці знання допоможуть майбутнім 

працівникам туристичних підприємств з легкістю 

налагоджувати ділові контакти як з клієнтами так і з 

партнерами по бізнесу, незалежно від їх національних, 

етнічних та інших відмінностей. 

Чому можна 

навчитися (результати 

навчання) 

РН 1. Застосовувати нормативно- правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній 

діяльності.  

РН 8. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у 

професійній діяльності. 

РН 9. Брати участь у підготовці проєктів договорів туристичного, 

екскурсійного, готельного обслуговування. 

РН 11. Застосовувати знання з основ психології, що сприяють 

розвитку загальної культури, для розв’язання професійних задач. 

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування інформації 

з різних джерел у професійній діяльності. 

РН15. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології для розв’язання професійних задач 

 



  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

в загальній системі знань про природу і суспільство та в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

СК 1. Здатність застосовувати на практиці знання з правового 

регулювання сфери туризму в Україні. 

СК 2. Здатність застосовувати знання теорії і практики 

туристичного бізнесу у професійній діяльності фахівця 

туристичного супроводу. 

СК 4. Здатність проводити моніторинг ринку туристичних 

послуг. 

СК 8. Здатність документально забезпечувати технологічні 

процеси туристичної діяльності та проводити їх економічні 

розрахунки. 

СК 9. Здатність використовувати у професійній діяльності 

інформаційні технології. 

СК 10. Здатність застосовувати організаційні й технологічні 

процеси суб’єкта туристичної сфери. 

СК 11. Здатність реалізовувати ефективні комунікації та навички 

взаємодії у професійній діяльності. 

СК 12. Здатність застосовувати принципи психології у 

професійній діяльності. 

Структура 

дисципліни 

РОЗДІЛ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЇ 

ЕТИКЕТУ В ТУРИЗМІ 

Тема 1. Сутність етики 

Тема 2. Роль етики в бізнесі 

Тема 3. Сутність ділового етикету 

Тема 4. Етична складова у формуванні професійної 

компетентності фахівців сфери туризму 

Тема 5. Соціальна відповідальність в бізнесі та етика 

менеджменту 

Тема 6. Особливості ділового етикету та протоколу 

Тема 7. Етика ділових взаємин керівника з підлеглими 

Тема 8. Етика ділових відносин з клієнтами та партнерами  



  

РОЗДІЛ ІІ ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ 

Тема 9. Спілкування як самостійна та специфічна форма 

активної 

Тема 10. Засоби ділового спілкування 

Тема 11. Правила спілкування в електронному просторі 

Тема 12. Підготовка та проведення ділових зустрічей 

РОЗДІЛ ІІІ ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ СИТУАЦІЙ 

ДОТИЧНИХ ДО ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

Тема 13. Емоції та мотивації у готельному бізнесі 

Тема 14. Вибір конкретних прийомів ведення переговорів 

Тема 15. Сучасні теорії між особових стосунків 

Міжпредметні 

зв’язки 

   Знання з даного курсу будуть використовуватися при 

вивченні дисциплін: «Організація обслуговування в 

готелях», «Технологія та організація туристичної 

діяльності»,  «Основи менеджменту» 

Політика оцінювання 

та академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної 

дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ 

сукупності етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання 

та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

      За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти 

можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: 

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 

залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього 

компонента освітньої 

програми. 

       Списування під час контрольних (модульних) робіт 

та екзаменів заборонено (в тому числі і з використанням 

мобільних девайсів). 

 



  

Рекомендована 

 література 

1. Лаврененко В.М. Соціальна психологія й етика 

ділового спілкування / В.М. Лаврененко. - М.:Юніті. - 

2019. 

2. Мовчан В.С. Етика: Навчальний посібник. – 3-тє 

вид., випр. і доп. / В.С. Мовчан. – К.: Знання, 2018. – 412 с. 
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посібник для студентів вищих навчальних закладів 

/Ю.І.Палеха. – К.: Кондор, 2018. – 354 с. 

4. Стоян Т.Діловий етикет: моральні цінності і 

культура поведінки бізнесмена / Т.Стоян. - К.: Центр 

навчальної літератури, 2019.- 232с. 

5. Тофтул М.Г. Етика: Підручник / М.Г. Тофтул. – 

Житомир: Видавництво ЖДУ ім.І.Франка, 2018. – 448 с. 

6. Честь, гідність та ділова репутація: можливості 

захисту: Збірник нормативних актів / С.А.Менюк 

(упоряд.). – К.: Оріяни, 2018. – 146 с 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 
Практичні 12 
Семінарські 20 

Самостійна робота 48 

ЕКЗАМЕН 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 50-59 Е 

35-49 FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ІРИНА ТИРОН 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія 

E-mail: tyron.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

https:/ dn.chic.cv.ua 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії туризму, іноземних мов 

Протокол № 6 від 13 грудня 2022 р. 

 

Голова циклової комісії _________ Наталія СТОЛЯР 
                        (підпис)    

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

