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ОСОбЛиВОСТІ ВиВЧеННя ПРОФеСІйНОЇ еТиКи, ПСихОЛОГІЇ 
МІжНАРОДНОЇ КОМУНІКАцІЇ ТА ДиПЛОМАТиЧНОГО 
ПРОТОКОЛУ В ПРОФеСІйНІй ПІДГОТОВцІ МАйбУТНІх 
ФАхІВцІВ З ТУРиЗМУ ТА ГОТеЛьНО-РеСТОРАННОЇ СПРАВи
Прискорення діджиталізації освіти у вищій школі України відбулось через світову пандемію. 

Внаслідок у викладачів та студентів розвивалися нові компетенції, пов’язані з цифровими та кому-
нікативними технологіями. У статті сформульовано особливості дистанційного викладання дис-
циплін, пов’язаних з професійною етикою, психологією міжнародної комунікації та дипломатичним 
протоколом для студентів магістратури спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна 
справа» в умовах дистанційного навчання. Методологію дослідження зумовлено «теорією поко-
лінь», за якою сучасні студенти відносяться до покоління Z, яке в Україні почалося 2001 р. з входжен-
ням Інтернету до повсякденного життя, використанням мобільних телефонів, SMS, MP3-плеєрів, 
YouTube. Дистанційне навчання надало можливість створювати більш релевантні особливостям 
покоління Z умови для навчання: по-перше, максимальна кількість візуального контенту, зокрема на 
YouTube; по-друге, гнучкі взаємодії студентів і викладачів в різних каналах комунікації; по-третє, пла-
нування та формулювання реалістичних цілей та очікуваного результату для збереження психічного 
та фізичного здоров’я викладачів і студентів.

Дисципліни «Етика і психологія міжнародної комунікації» та «Професійна етика та дипломатич-
ний протокол» – важливі для випускників спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» 
внаслідок глобалізації послуг, зокрема прийому та обслуговування іноземних клієнтів, дипломатичних 
прийомів. У професійній підготовці магістрів надання комплексу знань про основні норми професійної 
етики, психологічні основи міжнародної комунікації, дипломатичного протоколу забезпечуються шля-
хом створення умов для комунікації в міжнародній професійній мережі LinkedIn, моніторингу вакансій в 
мережі, проходження співбесід, відпрацьовуються різні кейси та розвиваються soft skills; студентами 
створюються відео для YouTube та соцмереж. Дисципліни розвивають у студентів психоемоційну 
готовність до міжнародної комунікації та застосування дипломатичного протоколу.

Ключові слова: дистанційне навчання, діджиталізація, покоління Z, професійна етика, міжнародна 
комунікація, дипломатичний протокол.

Постановка проблеми. Прискорення дід-
житалізації вищої освіти стало відповіддю на 
сучасні виклики, пов’язані з пандемією covid-19: 
цифрові технології стали інструментами навчаль-
ного процесу в умовах дистанційного навчання. 
Аналіз практичного досвіду викладання дисци-
плін «етика і психологія міжнародної комунікації» 
та «Професійна етика та дипломатичний прото-
кол» для студентів магістратури спеціальностей 
«Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» є акту-
альним в сучасних умовах дистанційного навчання.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Одним з результатів досліджень з проблеми є 
теоретико-методологічні дослідження проблеми 
дистанційного навчання [5]. Переваги та недоліки 
використання технологій дистанційного навчання 
було виділено О.А. бокаленко [1]. Унікальний дос-
від педагогів вищої школи під час пандемії в умо-
вах дистанційного навчання був узагальнений у 
окремих статтях і публікаціях [3; 6].

Крім того, проблематика досліджувалась в 
контексті вивчення професійної етики, дипло-
матичного протоколу, міжкультурної комунікації, 
останній термін частіше використовується, ніж 
міжнародна комунікація. Доробок зарубіжних і 
вітчизняних учених було систематизовано в під-
ручнику П.С. шпига з конкретними прикладами 
культурних відмінностей представників західної 
культури, арабських країн, держав латинської 
Америки, ефіопії, Китаю, японії [19, с. 49-52]. 
На думку автора, для розвитку готовності сту-
дентів до роботи в багатонаціональній команді, 
ведення переговорів або професійного спілку-
вання з іноземцями, необхідно вивчити проблеми 
сприйняття останніми часу та дедлайнів, статусу 
та авторитету, критики роботи, роль праці та осо-
бистого життя. Це можливо шляхом особистого 
досвіду спілкування з іноземцями та вивчення 
практичного досвіду дослідників цієї проблеми 
[18]. Нажаль, дотичних досліджень опубліко-
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вано недостатньо, практичне навчання з міжна-
родної комунікації для більшості є недоступним 
через дорожнечу, так, наприклад, дводенний курс 
“cross-cultural communication: partners, clients, 
teams” англійською мовою коштував 16 тис. грн. 
в 2021 р. [20]. Отже, дослідниками були зроблені 
лише спроби осмислити та адаптувати навчальні 
дисципліни без втрати якості до умов дистанцій-
ного навчання.

Мета статті – аналіз особливостей вивчення 
професійної етики, психології міжнародної комуні-
кації та дипломатичного протоколу в професійній 
підготовці майбутніх фахівців з туризму та готель-
но-ресторанної справи в умовах дистанційного 
навчання.

Виклад основного матеріалу. За даними 
factu group ukraine студенти разом з школярами 
є групою соціологічної вибірки, в якій абсолютно 
усі користуються Інтернетом [22]. Карантинні 
заходи та війна стали викликом для викладачів та 
студентів в Україні у 2020 – 2022 рр. Навчальна 
платформа moodle використовується в системі 
дистанційного навчання Національного універси-
тету «Запорізька політехніка» для асинхронного 
навчання та синхронно відбуваються лекційні та 
практичні заняття в google meet/zoom. Додатково 
використовуються можливості створення закри-
тих груп в мобільних додатках viber/telegram для 
мотивації студентів до навчання, планування та 
координації їх учбової діяльності, надання зворот-
ного зв'язку та допомоги.

Методологію дослідження зумовлено «теорією 
поколінь» [4]. Покоління z або “Digital native”, що 
значить «діджиталізовані природно», в Україні 
пов’язують з 2001 р., коли почалося входження 
Інтернету до повсякденного життя з використан-
ням мобільних телефонів, SmS, mP3-плеєрів, 
youtube [14]. У світі покоління z у відноситься до 
тих, хто народилися між 1995 і 2012 рр., тому що 
інформаційні технології разом з Інтернетом при-
йшли в світі раніше [24]. Тепер доступ до Інтернету 
є доступним завдяки ноутбукам, планшетам, 
мобільним телефонам, смартфонам, смарт-го-
динникам та ін. Покоління y («міленіали») народи-
лися у 1981 – 1996 рр., на момент нового тисячо-
ліття були дітьми, комп’ютери бачили з раннього 
віку, чим схожі на покоління z. Представники поко-
ління z надають перевагу практичним методам 
навчання зі зв’язком з реальним життям, є креа-
тивними, гнучкими, незалежними і турбуються про 
навколишнє середовище [23].

Вплив сучасної теорії поколінь враховується 
автором статті під час організації дистанційного 
навчання студентів покоління z. щодня покоління 
z проводять більше трьох годин на youtube, 59% 
з них вважають улюбленим методом навчання 
пошук і перегляд відео на youtube. 55% з них від-
значають, що youtube сприяв їх навчанню або осо-

бистому розвитку протягом 12-місячного періоду. 
64% надають перевагу інтерактивним дискусіям в 
аудиторіях, 60% – вирішенню проблеми як найко-
риснішого інструменту для навчання, лише з 38% 
віддають перевагу навчанню, читаючи матеріали 
курсу, а 12% цінують навчання на слух, наприклад, 
лекції. Взаємодії та комунікації, командна робота, 
співпраця важливі для покоління z. 80% студентів 
покоління z вважають за краще вчитися з друзями, 
що дозволяє навчитися один у одного шляхом 
спостереження та участі, вирішувати проблеми за 
рахунок нових навичок, приймати рішення, які не 
придумали б поодинці, і 60% готові поділитися сво-
їми знаннями з іншими в Інтернеті [25].

Дистанційне навчання – це поєднання тради-
ційних педагогічних методів з методами електро-
нного навчання. Засоби навчання, адаптовані до 
особливостей покоління z, передбачають реле-
вантну до їх потреб навчальну програму, міждис-
циплінарні зв’язки, доступ до репрезентативного 
комплексу аналогічних інформаційних ресурсів 
за їхнім вибором, можливості обирати відповідні 
джерела, виконувати завдання у різних форматах 
та відповідно отримувати різні бали. Принцип екс-
периментальності передбачає викладання, орієн-
товане на соціальний попит, практичне рішення 
реальних проблем, використання інформаційних 
технологій за допомогою смартфонів. 78% студен-
тів покоління z мають потребу в сильних виклада-
чах, які б керували їхнім процесом навчанням та 
розвитком [25]. Отже, дослідження особливостей 
студентів покоління z є корисним для організації 
дистанційного навчання.

На думку автора, дистанційне навчання надало 
можливість створювати більш релевантні особли-
востям покоління z умови для навчання. По-перше, 
оскільки вони краще засвоюють інформацію з 
візуальним контентом, використовувалося макси-
мально відео, фото, презентації. По-друге, взаємодії 
студентів та викладачів активізувалися в соцмере-
жах та мобільних додатках, де студенти та викла-
дачі можуть спілкуватися майже 24/7. Студенти 
уточнювали незрозумілі нюанси в чаті закритої групи 
або в особистих повідомленнях. Викладач, розумі-
ючи з листування з окремим студентом, що подібні 
питання можуть виникнути у інших, може написати 
в закритій групі уточнення або скрипти – послідов-
ність операцій для студентів.

Викладачі відносяться до поколінь bb, baby 
boomers – «бебі-бумери», народжені у 1943 – 
1963 рр., та х – «Невідоме покоління», народжені 
у 1964 – 1984 рр. [7]. багатозадачність під час віде-
оконференцій була одним із найбільших викли-
ків для викладачів: приймати нових учасників, 
відмічати присутніх, читати лекцію, перемикати 
слайди, дивитись питання в чаті та відповідати 
на них. щоб вдосконалити навичку проведення 
занять онлайн, по-перше, необхідно постійно 
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тренуватися, по-друге, відслідковувати свій пси-
хоемоційний стан, щоб бути в ресурсному стані 
для проведення синхронних форм навчання, і, 
по-третє, заняття можна записувати на відео та 
аналізувати, щоб оптимізувати та вдосконалити в 
майбутньому.

Принципи для збереження психічного та 
фізичного здоров’я викладачів і студентів під 
час дистанційного навчання є наступними: мати 
реалістичні цілі та очікування, визначати межі 
відповідальності, планувати діяльність для викла-
дача і студента, використовуючи «мистецтво 
маленьких кроків».

У процесі викладання дисциплін, пов’язаних 
з професійною етикою, розглядаються поняття 
етика і професійна етика, які з одного боку взає-
мопов’язані, з іншого, – мають суттєві відмінності. 
етика передбачає відношення до іншої людини як 
до цілі, а не як до засобу, і концентрує увагу на про-
блемі свободи вибору. Професійна етика стосу-
ється питань відносин та комунікації між начальни-
ком і підлеглими, між колегами, презентує поняття 
професійного кодексу, наприклад, «Глобальний 
етичний кодекс туризму». Корпоративна етика 
робить акцент на лояльності персоналу політиці 
фірми, і до неї відносяться питання дресс-коду, 
але останнє зовсім не є питанням етики.

Особливості вивчення професійної етики 
передбачають практичне застосування знань під 
час складання резюме та проходження співбесіди 
у роботодавця. Студенти мають зареєструватись 
в міжнародній професійній мережі linkedIn та роз-
мітити власне резюме українською та англійською 
мовами. Цей результат учбової діяльності надає 
можливість відслідковувати вакансії на цьому 
сайті, проходити співбесіди, потенційно передба-
чає професійні комунікації з іноземцями. Ділова 
гра, яка емітує проходження співбесіди, ставить 
студентів в роль роботодавця або кандидатів на 
посаду умовної фірми. Використовується ситуа-
ційний підхід, коли відпрацьовуються різні кейси, 
в залежності від бажаних для студентів місць пра-
цевлаштування (турагенство, екскурсійне бюро, 
ресторан, готель та ін.). Наприклад, уявіть, що 
ви закінчили магістратуру і проходите співбесіду 
на конкретну посаду, hr менеджер пропонує вам 
скласти wish list, в якому будуть описані умови 
для вашої професійної діяльності в організації. 
Отриманий досвід буде корисним в майбутніх 
реальних життєвих ситуаціях.

Розробка власної візитної картки та відпра-
цювання відповідних кейсів, пов’язаних з її вико-
ристанням в різних ситуаціях надає можливість 
оцінити ефективність використання теорії на 
практиці: знайомство з потенційним клієнтом/
роботодавцем/іноземним партнером (різні вік, ста-
туси, країни); використання візитної картки під час 
доставки квітів та подарунку на день народження 

боса/партнера; похорони співробітника тощо. Під 
час завдання до теми «Дресс-код» візуальний 
контент засвоюється як найкраще і враховується 
тяжіння покоління z до індивідуалізму: студенти 
підбирають собі одяг, взуття, аксесуари в залеж-
ності від свого кольорового типу (весна, осінь, 
зима, літо) в стилях white tie, after five, business 
best, business casual, Smart casual, casual: готу-
ються відео, презентації, реферати про відмінно-
сті цих стилів.

Практична корисність та робота в команді 
використовується, коли студентам пропонується 
придумати віртуальні подарунки та квіти, якби 
їхнім босом/колегою був певний викладач кафе-
дри. Студенти об’єднують індивідуальні завдання 
в спільне відео, яке викладається на youtube 
каналі, таким чином відпрацьовуються soft skills в 
малих групах [2; 13].

Психологія міжнародної комунікації розвиває 
в студентах психоемоційну готовність до про-
фесійного спілкування та ведення переговорів 
з іноземцями. В першу чергу це забезпечується 
знаннями, що очікувати від колег з інших країн. 
Для цього автором було розроблено індивідуальні 
завдання з метою вивчення досвіду іноземців, які 
працювали в команді з представниками різних 
культур, релігій, подорожували до інших країн. 
Використовувалися інформаційні ресурси англій-
ською мовою на youtube каналі tEDx talks [21]. 
Студенти дивилися відео спікерів різних країн та 
мали проаналізувати поведінкові, ментальні, куль-
турні відмінності та записати власне відео анг-
лійською або, якщо це неможливо, українською 
мовою, та надати викладачу разом з доповіддю 
у письмовій формі. Психологія міжнародної кому-
нікації є практично корисною в професійній підго-
товці майбутніх фахівців під час обслуговування 
іноземних клієнтів, роботи в багатонаціональних 
колективах, тому що неспрацьованість є однією з 
причин провалу інтеграції команд з різних країн.

Організація синхронного навчання за допомо-
гою відеоконференцій з початку пандемії корона-
вірусу та війною ще більше ускладнилася через 
нестабільність Інтернету, низьку якість зв'язку, 
знаходження в одній кімнаті з іншими людьми, 
яким потрібно займатися власними справами і 
присутність інших небажана. Для окремих сту-
дентів, які проживають в місцевості, де мережа 
Інтернет надає можливість тільки використання 
асинхронних форм навчання, навіть немає тех-
нічної можливості прикріпити виконане завдання 
в moodle, пропонується відсилати його на email, 
viber, telegram месенджери викладача. Випадки, 
коли у студентів кнопочні телефони та немає 
комп’ютера поодинокі, тоді необхідний гнучкий 
персональний моніторинг та контроль результа-
тів навчання. З досвіду студентів, які проживали 
у гуртожитку та мали комунікативні здібності, вони 
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швидше зорієнтувалися в ситуації і підключалися 
до відеоконференцій вдвох від одного гаджету.

Для ефективної організації викладання дисци-
пліни, по-перше, необхідна матеріально-технічна 
забезпеченість викладачів та студентів (мобільні 
телефони, ноутбуки, комп’ютери); по-друге, мето-
дична забезпеченість дисципліни (силабус, мето-
дичні рекомендації) [8. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 17]. 
По-третє, важливою є психоемоційна готовність 
викладачів та студентів до самомотивації, само-
організації та діяльності в умовах дистанційного 
навчання, пандемія та війна в Україні ускладнили 
ситуацію. По-четверте, необхідно розуміння, що 
треба поступово розвивати компетенції відносно 
інформаційних та комунікативних технологій.

Викладання передбачає вибір викладачем сце-
нарію навчання як послідовності дій, його впоряд-
кування, моніторинг та контроль результатів. Саме 
тому важливим було випрацювати певні правила, 
наприклад, відсутність відео у студентів під час 
лекцій вважається допустимим, під час їх допові-
дей на практичних заняттях це потрібно мінімізу-
вати, враховуючи безпекову ситуацію та стабіль-
ність Інтернету у студентів. Для цього необхідні 
були певні правила для проведення синхронних 
занять онлайн, щоб викладач міг переконатися, 
що його зрозуміли, а студенти знали, як одягатися 
(студенти вважають доречним займатися у хала-
тах та піжамах), і могли зрозуміти, коли виступати. 
Наведемо правила дистанційного навчання, щоб 
впорядкувати комунікації викладачів із студен-
тами під час синхронних занять.

1. Знайдіть для заняття тихе місце.
2.будьте на занятті вчасно.
3. Використовуйте своє справжнє ім’я та пріз-

вище українською мовою під час відеоконферен-
цій у zoom/google meet.

4. Вдягайтеся так, як на навчання або на 
роботу.

5. Поважайте інших учасників заняття.
6. Під час заняття просимо не їсти. Можна пити чай.
7. Просимо утриматися від побічних розмов.
8. Коли ви не говорите, мікрофон має бути 

вимкнено.
9. якщо під час заняття не відтворюється звук, 

спробуйте вийти і підключитися знову.
cеред складнощів взаємодії в умовах дистан-

ційного навчання, по-перше, є розрив звичайних 
живих зв’язків, який призвів до зростання демо-
тивації студентів, тому що вони відносяться до 
покоління z і для них особиста взаємодія є над-
звичайно важливою, тому компенсація відбу-
валась шляхом активізації спілкування в закри-
тих чатах та соцмережах; по-друге, відбувалося 
швидке вигорання викладачів, яким приходилося 
в стресових умовах разом із студентами освою-
вати нові програми (Мoodle, zoom). Обмежена 
кількість часу 40 хвилинами у безкоштовного 

тарифного плану в zoom змусила шукати альтер-
нативу і знайти її в google meet, де немає обме-
ження в часі. В той же час в безкоштовній версії 
google meet немає можливості для запису відео, 
і оскільки на сьогодні в zoom змінилася політика, 
тепер час можна визначати самостійно академіч-
ними годинами, і є можливість для запису відео, 
прийшлося повертатися до цієї програми відео-
конференцій. По-третє, розуміння, що необхідно 
постійно отримувати зворотній зв'язок від студен-
тів, щоб контролювати прогрес навчання студен-
тів, забирало набагато більше сил, ніж це було під 
час аудиторного навчання.

Висновки і пропозиції. Особливості вивчення 
професійної етики, психології міжнародної комуні-
кації та дипломатичного протоколу в професійній 
підготовці майбутніх фахівців з туризму та готель-
но-ресторанної справи під час дистанційного 
навчання передбачають: доступність викладача 
в закритих групах, в месенджерах, соцмережах; 
зворотній зв’язок після отримання та під час вико-
нання завдання; прозорість та регулярність кому-
нікацій; забезпечення атмосфери довіри та умов 
для чесного висловлювання своєї думки; гнучкість 
викладачів в наданні альтернативних каналів 
комунікацій та інформаційних джерел; адекватний 
моніторинг студентів, враховуючи їх місцезнахо-
дження (безпечне/небезпечне місце під час війни, 
доступність та якість Інтернету для синхронного 
та асинхронного навчання); безперервна опти-
мізація комунікації та розвиток компетенцій від-
носно інформаційних і комунікативних технологій 
для подальшого забезпечення навчання.
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Byelikova M. The peculiarities of studying of the professional ethics, psychology of international 
communication and diplomatic protocol in professional training of future specialists in tourism and 
hotel and restaurant business

The features of distance learning of disciplines related to professional ethics, psychology of international 
communication and diplomatic protocol for students of master's degrees in specialties in "Tourism" and "Hotel 
and Restaurant Business" in the conditions of distance learning are formulated in the article. The research 
methodology is based on the "generations’ theory", according to which modern students belong to Generation Z, 
which in Ukraine is associated with 2001, when the Internet began to enter everyday life using mobile phones, 
SMS, MP3 players, and YouTube. Distance learning created possibilities to create more relevant learning 
environment for Generation Z: first, maximum amount of visual content, particularly on YouTube; secondly, more 
flexible interactions of students and teachers in different communication channels; thirdly, in order to maintain the 
mental and physical health of teachers and students, it is necessary to have realistic goals and expectations, to 
define the boundaries of responsibility, to plan activities for teachers and students: "the art of small steps".

The disciplines "Ethics and Psychology of the International Communication" and "Professional ethics and 
diplomatic protocol" are important for graduates of the specialties "Tourism" and "Hotel and restaurant business" 
due to increasing globalization, reception and service of foreign clients, diplomatic reception. The providing 
a set of knowledge about the basic norms of professional ethics, psychological foundations of international 
communication, diplomatic protocol in the professional training of masters is ensured by creating conditions 
for communication in the international professional network LinkedIn, monitoring vacancies in the network, 
conducting interviews; various cases are practiced and soft skills are developed; YouTube and social media 
videos are created by students. The psychoemotional readiness for international communication and using of 
diplomatic protocol are developed in students as a result of studying the disciplines.

Key words: distance learning, digitalization, generation Z, professional ethics, international communication, 
diplomatic protocol.


