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могло б зацікавити майбутніх юристів. Тож шкільна програма має містити 

варіативну складову. 

Отже, проаналізувавши ситуацію з викладанням, можемо зазначити, 

що пріоритетним завданням предмету «Українська література» має стати 

формування в учня/студента навичок оцінювати естетичну складову, вміти 

розпізнавати засоби конструювання художнього тексту, а найголовніше – на 

основі літературного твору вміння обґрунтовувати власну думку та вести 

дискусію. 

 

Брайчевська Олена Андріївна, 

кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права 

Факультету права та міжнародних відносин 

Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ) 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА 

ЕТИКЕТ» В ЦЕНТРІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ «ДИПЛОМАТИЧНО-

ПРОТОКОЛЬНА СЛУЖБА» 

Підготовка  майбутніх фахівців в умовах сучасної конкуренції на ринку 

праці вимагає постійного моніторингу  вимог до загальних та фахових 

компетентностей, які висуваються до випускників  університетів з метою 

впровадження їх в освітній процес. Особливо це стосується майбутніх 

фахівців, які навчаються за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії».  

7 червня 2018 р. Верховна Рада України  прийняла нову редакцію 

Закону України «Про дипломатичну службу». Стаття 1 цього Закону 

визначає дипломатичну службу як державну службу особливого характеру,  

яка полягає у професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, 

пов’язаній з реалізацією зовнішньої політики України, захистом 

національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав 

та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном» [1]. 



148 
 

Відповідно до Закону, призначення на посади дипломатичної служби 

відбувається виключно  за результатами конкурсного відбору, крім 

визначених Законом випадків, коли призначення на дипломатичні посади 

здійснює  Президент України. Закон також визначає спеціальні  вимоги до 

осіб, які претендують на вступ на дипломатичну службу. Це володіння  

відповідним рівнем професійних компетентностей, який визначається 

Міністерством закордонних справ України та володіння іноземними мовами 

в обсязі, необхідному для виконання посадових обов’язків. Нові вимоги до 

рівня професійної компетентності були розроблені Міністерством 

закордонних справ України і затверджені Наказом Міністерства закордонних 

справ від 18.09.2019 р. №425 [2]. Відповідно до них, при оголошенні 

конкурсу на зайняття дипломатичних посад різних категорій в центральному 

апараті МЗС та закордонних дипломатичних установах, формулюються 

вимоги, які висуваються до майбутніх  учасників конкурсу. 

Як показало вивчення  компонент вимог до кандидатів на різні 

категорії  посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ та 

закордонних дипломатичних установах України, наскрізною компонентою в 

переліку професійних компетентностей, необхідних  для виконання завдань у 

сфері діяльності органів дипломатичної служби, є знання форм і засобів 

дипломатичної комунікації, протокольного забезпечення дипломатичної 

діяльності та здатність використовувати їх у професійній діяльності [3]. 

В зв’язку з цим, в освітніх програмах «Регіональні студії» та 

«Суспільні комунікації», які реалізуються на Факультеті права та 

міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, 

велика увага приділяється не тільки теоретичній складовій у формуванні 

професійних компетентностей, а й здатності до їх практичного засвоєння та 

застосування. Здійснюється це через  практико-орієнтоване навчання, яке 

дозволяє моделювати предметний зміст фахової діяльності на практичних 

заняттях. 
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На кафедрі міжнародних відносин та міжнародного права Факультету 

права та міжнародних відносин створено центр компетентностей 

«Дипломатично-протокольна служба», де проводяться заняття з дисципліни 

«Основи дипломатії та дипломатичної служби»: «Дипломатичний протокол 

та етикет». 

Метою діяльності центру є практичне засвоєння норм дипломатичного 

протоколу та етикету, використання їх у письмових та усних комунікаціях, 

під час організації протокольних заходів, дипломатичних переговорів, 

підготовки проектів дипломатичних документів та документів для державних 

установ та підприємств різних форм власності, які здійснюють міжнародну 

діяльність. Ще одним напрямком діяльності зазначеного центру є створення 

необхідного навчально-інформаційного середовища, яке дозволяє 

моделювати  предметний зміст професійної діяльності.  

На практичних заняттях з навчального модуля «Дипломатичний 

протокол та етикет» студенти, використовуючи теоретичні знання, отримані 

на лекційних і семінарських заняттях, готують проекти документів 

дипломатичного листування (вербальні ноти, особисті ноти, короткі 

інформаційні довідки про країну перебування диппредставництва, програми 

офіційних візитів глав іноземних держав, запрошення на дипломатичні 

прийоми, плани розсадки гостей та учасників переговорів за протокольним 

старшинством, кувертні картки, сценарії проведення дипломатичних 

прийомів, переговорів.  В процесі підготовки  цих документів студенти 

використовують базу даних міжнародно-правових актів, українських 

законодавчих і нормативних документів, що регулюють  національні 

протокольні і церемоніальні норми. 

 Кожен студент створює власне портфоліо із виконаних ним 

навчальних проектів дипломатичних документів. 

У формі ділових ігор студенти засвоюють етикетні правила розмови по 

телефону, поведінки на дипломатичному прийомі, в театрі, опері, на 

виставці,  протокольні  правила звертання до глав держав, урядів, 
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парламентів, посадовців міжнародних організацій, духовних осіб, монархів, 

діячів науки і культури.  

Під час підготовки проектів програм візитів високих іноземних гостей 

в Україну, студенти використовують базу даних документальних 

відеоматеріалів  про протокольні заходи: вручення вірчих грамот, церемоній, 

що супроводжують державні та офіційні візити перших осіб держав світу, 

організацію і проведення  різних типів дипломатичних прийомів, 

національно-культурні особливості дипломатичного протоколу та етикету, 

порушення протокольних норм. Студенти також здійснюють пошук 

документальних відеоматеріалів для поповнення і оновлення бази даних. 

На практичних заняття, темою яких є організація дипломатичних 

переговорів, студенти засвоюють навички використання державної 

символіки України та держав світу, смарт-дошки, проектора,  відеокамери, 

копіювальної техніки, столових наборів для сервірування столу на 

дипломатичних прийомах. 

Складовою практичної роботи студентів у центрі «Дипломатично-

протокольна служба» є також екскурсії до Музею історії дипломатичної 

служби України, представництв міжнародних організацій, інформаційних 

агенцій та телеканалів, відвідування музеїв та виставок.  

Практичні навички, отримані під час практичних занять з модуля 

«Дипломатичний протокол та етикет» дисципліни «Основи дипломатії та 

дипломатичної служби»» в центрі «Дипломатично-протокольна служба» 

студенти презентують в рамках заходів Грінченківської декади в 

Університеті у вигляді майстер-класів «Етикетні правила прийому гостей на 

дипломатичних прийомах», «Сервірування столу», «Дотримання правил 

застільного етикету» для студентів та викладачів Університету та у відео-

презентаціях про роботу центрів компетентностей на факультеті [4].  

Як свідчать результати опитування студентської аудиторії, практичні 

заняття в центрі компетентностей «Дипломатично-протокольна служба»  

сприяють кращому засвоєнню норм дипломатичного протоколу та етикету, 
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формують здатність використовувати  їх у майбутній професійній діяльності 

та будуть корисними  в  умовах сучасної конкуренції на ринку праці.  

Використані джерела та література: 

1. Про дипломатичну службу: Закон України від 07.06.2018 р. № 2449 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19. – 

Назва з екрана.  

2. «Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад 

дипломатичної служби категорій «Б» і «В»: Наказ Міністерства закордонних справ 

України від18.09.2019  № 425 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1073-19#Text. – Назва з екрана. 

3. Міністерство закордонних справ України. Вакансії. Конкурси на зайняття 

посад. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mfa.gov.ua/vacancies. – Назва з 

екрана. 
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АКСІОЛОГІЧНІ ТА КОГНІТИВНІ ЗАВДАННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО 

ЗНАННЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ 

Стереотипні шаблонні уявлення про те, що таке філософське мислення, 

часто дуже далекі від адекватності розуміння його суті й призначення. 

Безперечно, хибно дивитися на філософсько-світоглядні зусилля як на 

пустопорожнє мандрування неорганізованої думки в безпредметних 

абстракціях. Але такі уявлення, на жаль, часом побутують і на рівні масової 

свідомості, й навіть, подекуди, серед студентів, які опановують філософські 

предмети в межах загальногуманітарного циклу. А тим часом істинне 

філософування, навпаки, відзначається конкретністю й уважністю до життя в 

його найбільш сутнісних, принципових ціннісно-смислових засадах. До того 

ж, філософсько-світоглядний дослідницький інтерес мотивується не тільки 

любов’ю до теорії, а насамперед любов’ю до людини й прагненням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1073-19#Text
https://mfa.gov.ua/vacancies
https://www.youtube.com/watch?v=3-FgaVTjs-w&t
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