
ТА ЕСТЕТИКА





Що таке справжня краса



в 

мистец

тві



в архітектурі



у 

спорті?



Предмет складається з

3-х модулів

1. Етика та естетика в житті 

та мистецтві

2. Етика та естетика комунікації 

у спорті

3. Особливості національної 

етики, естетики та етикету















Етика та 

етикет –

основа 

розвитку 

та успіху









Правила поведінки за столом

















У кожного народу свої уявлення про 

прекрасне



Як правильно вітатися?

Привітання

З давніх часів люди надають один 

одному повагу допомогою вітань.

Сучасні правила етикету є 

невід'ємною складовою успіху





Як правильно 
дарувати квіти?











Як правильно оформити 

візитівку



Існують основні правила користування візитними картками, яких треба 
дотримуватись для забезпечення взаєморозуміння в діловому 

спілкуванні:
Направлення візитної картки рівнозначно візиту.

Ввічливіше залишати візитну картку особисто.
Відповіді на візитну картку даються протягом доби також карткою.

Порядок (послідовність) вручення візитної картки такий самий, як і при 
представленні.

У резиденції чоловіка нежонатий чоловік залишає візитки для чоловіка 
та його дружини.

У приміщенні жонатого чоловіка жінки своїх карток не залишають.
Після знайомства з жінкою чоловік має протягом тижня направити свою 

картку її чоловікові.
Жінки обмінюються картками за тими самими правилами, що й 

чоловіки.
Після ділового обіду чи вечері запрошені направляють картки 

господарям протягом тижня.
Високопоставлена особа (іноземна), яка перебуває в країні проїздом, 
має залишати свої візитні картки протягом доби. Такий самий термін 

для відповідей.



Що це за таємничі написи на 
запрошеннях?

«Pour Memoire» (PM).
P.F. (pour feter) P.F.N.A. (pour feter le 

Nouvel An). P.R.F.N.A. (pour remercier 
et pour feter le Nouvel An). 

- P.R. (pour remercier),
P.F.C. (pour fairе connaissance) P.C.

(pour condole`ances)
Що вони означають?







Відмінно підібрані 
кольори при 
оформленні 

інтер’єру – дуже 
важливий момент 

при створенні 
робочої зони в 

будинку.



Цікаве оформлення робочої зони з яскравими колірними акцентами, які 
характерні для промислового стилю.





Теплі тони і світла 
обстановка в 

оформленні офісу, те 
що потрібно для 

підвищення 
продуктивності 

роботи.





Відмінний дизайн інтер’єру підвищить рівень 

вашої капіталізації 











Ампір (початок XIX століття) - урочисто-парадний стиль, приймач класицизму, що 
характеризує всю міць і розкіш Римської імперії. 



Стиль авангард













black tie

Що таке 

дрес-код і 

які його 

правила та 

принципи?







cocktail 
dress-code, 





У яких випадках треба 

одягати фрак



Що таке смокінг і Як його 

правильно носити





Уявлення 

про красу 

були різні



в різні 

часи



та у різних народів.



Долучайтеся до  краси з 

предметом «Етика та 

естетика» !


