ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЦІВАТИЙ
Вячеслав Григорович
Випускник історичного (1991)
та юридичного (1994) факультетів
Перший проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи Дипломатичної академії
України при МЗС України
Кандидат історичних наук, доцент.
Заслужений працівник освіти України

Н

ародився 22 серпня 1966 р. в м. Нікополі Дніпропетровської області в сім’ї службовців. Із жовтня
1984 р. по грудень 1986 р. проходив службу в лавах
Радянської армії. Повну вищу освіту (ще й не одну) здобув
у м. Запоріжжі: в 1991 р. закінчив історичний, а в 1994 р. —
юридичний факультети Запорізького державного університету. Студентські роки згадує з теплотою, висловлюючи
глибоку вдячність і повагу професорсько-викладацькому
колективу університету 80-х–90-х років ХХ століття,
у складі якого старанно працювали або й нині працюють
такі корифеї освіти і науки: Ф. Г. Турченко, Ю. Є. Івонін,
Л. О. Нестеренко, Л. Г. Мальцева (Злобіна), І. М. Бірюльов,
О. М. Мальований, С. Р. Лях, А. І. Карагодін, В. І. Воловик,
А. Б. Коган, М. Д. Некоз, С. Ф. Орлянський, Л. В. Голубкова,
С. М. Тимченко, В. І. Кравченко, В. Г. Ткаченко, А. І. Голуб,
А. І. Лохматова, В. О. Толок, В. Г. Космина, Г. В. Горбань,
О. І. Латун, Є. А. Москаленко, О. М. Шапкіна, Г. М. Тощєв, С. І. Андрух, О. І. Черниш, І. І. Тимошенко, Л. Я. Голембо, К. Г. Федоров, Т. В. Хомяк, Л. А. Мурач, А. П. Добрун,
К. М. Ружин, О. Х. Люшинська, Г. Ф. Морошкіна, І. Г. Шавкун, І. В. Ласка, О. І. Скідін. Лише хорошим згадуються і багато інших викладачів альма-матер, котрі передали свої
знання, уміння, навички, фахові компетентності, чудову
практичну підготовку випускникам навчального закладу,
надали їм путівку в професійне життя.

Пленарне засідання І Міжнародної науково-практичної конференції
«Україна і Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв’язки,
культурна дипломатія», присвяченої 25-річчю встановлення
українсько-грузинських дипломатичних відносин, 2017 р.
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Викладацьку і наукову діяльність В. Г. Ціватий розпочав у вересні 1991 р. на рідному історичному факультеті
як асистент кафедри загальної історії. У період з 1991 по
1994 р. працював заступником декана історичного факультету ЗДУ з культурно-виховної та організаційної роботи. За підсумками навчання в аспірантурі, в 1995 р., на
кафедрі всесвітньої історії ЗДУ, достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Франко-іспанські відносини кінця
XV — початку XVI століття» (спеціальність «Всесвітня історія»). Вчене звання доцента кафедри зовнішньої політики та міжнародного права йому було присвоєно в 2001 р.
згідно з рішенням Колегії МОН України.
З 1997 по 2017 р. працював на викладацьких та адміністративних посадах у Дипломатичній академії України
при МЗС України: доцентом кафедри зовнішньої політики
та міжнародного права; професором кафедри дипломатичної та консульської служби; вченим секретарем, першим
проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи,
ректором Дипломатичної академії України при МЗС України. З початком інституційних реформ державної служби,
з 2017 р. продовжив свою науково-педагогічну діяльність
в Інституті всесвітньої історії НАН України.
За весь період такої праці мав можливість передавати свій професійний досвід студентам, слухачам та аспірантам Севастопольського державного університету,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська
академія» та ін.
Вячеслав Григорович займається підвищенням кваліфікації, рівня своїх професійних компетентностей, тому
є постійним учасником вітчизняних і зарубіжних науковопрактичних конференцій, симпозіумів, круглих столів,
форумів, тренінгів, стажувань тощо.
Відповідальний і уважний наставник, ділиться набутим досвідом із молодшими колегами та підлеглими, підтримуючи їхнє фахове зростання. Займається активною
суспільно-громадською діяльністю: член Громадської ради
при Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах (склад Громадської ради затверджено на засіданні Комітету 18 березня 2015 р., протокол № 18); член Правління
Громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин», створеної на базі Дипломатичної академії України при МЗС України у 2016 р.;
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член Асоціації міжнародних досліджень / International
Studies Association (ISA); член Міжнародної академії глобальних досліджень / International Global Studies Academy
(IGSA); член Асоціації гастрономічної науки і культури
(Товариство історичної гастрономіки); член Асоціації медієвістів та істориків раннього Нового часу (Асоціація істориків Середньовіччя та раннього Нового часу), член
Української асоціації зовнішньої політики України та ін.
Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук
за спеціальністю 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» і кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія».
Головний редактор фахового видання з історичних,
політичних, економічних і юридичних наук — «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (видається
з 1998 р.), серія «Історичні науки», серія «Політичні науки», серія «Економічні науки».
Головний редактор фахових наукових журналів: «Історія
та археологія»; «Всесвітня історія: погляд з ХХІ століття»;
«Європа: політика, дипломатія, культура, право, суспільство»; «Медієвістика. Середні віки: дипломатія, політика,
суспільство»; «Ранній Новий час (XVI–XVIII ст.): дипломатія, зовнішня політика, міжнародні відносини»; «Актуальні
питання історії держави і права зарубіжних країн» та ін.
Головний редактор фахових наукових збірників: «Дипломатія: теорія, історія, практика»; «Всесвітня історія:
Середні віки і ранній Новий час»; «Питання французької
історії» та ін.
Член редакційної колегії наукового журналу «Зовнішні
справи» (фахове видання з історичних і політичних наук).
Член редакційної колегії наукового щорічника «Україна
дипломатична» (фахове видання з історичних наук). Член
редакційної колегії наукового журналу «Проблемы постсоветского пространства» (фахове видання з політичних та
історичних наук). Член редакційної колегії наукового видання «Журнал Белорусского государственного университета. Международные отношения» (фахове видання
з історичних і політичних наук) та ін.
Забезпечує викладання нормативних курсів: «Компаративна історія, теорія і практика дипломатії», «Дипломатія іноземних держав», «Інститути, тренди та моделі
дипломатії», «Інституціональна історія світової дипломатії», «Дипломатичний протокол і етикет», «Міжкультурна
комунікація та службовий етикет», здійснює наукове керівництво підготовкою магістерських і кандидатських робіт.
Автор понад 600 наукових і науково-методичних публікацій у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях (Білорусь, Болгарія, Грузія, Казахстан, Латвія,
Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словенія,
Туреччина, Франція та ін.), одного підручника, трьох навчальних посібників; автор розділів у дев’яти колективних
монографіях.
Наукові інтереси: зовнішня політика і дипломатія
України; компаративна історія, теорія і практика дипломатії; зовнішня політика і дипломатія іноземних держав;
дипломатичний протокол і етикет; зовнішня політика
і дипломатія Середньовіччя, ранньої Нової та Нової історії країн Європи і Північної Америки; компаративістика
міжнародних відносин; дипломатична компаративістика.

За високий рівень професійної діяльності має нагороди та відзнаки: Почесна грамота МЗС України (2002);
Почесна грамота Київського міського голови та цінний
подарунок (2006); нагрудний знак «Почесна відзнака Міністерства закордонних справ України» ІІІ ступеня (2008);
подяки від Служби безпеки України, Служби зовнішньої
розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Державної прикордонної
служби України (2010–2017) та ін.
Згідно з Указом Президента України, в 2011 р. В. Г. Ціватому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».
У професійному середовищі Вячеслава Григоровича характеризують такі риси, як висока працездатність та вимогливість під час виконання своїх службових
обов’язків і громадських доручень. Постійно працює над
підвищенням професійного та наукового рівня, про що
свідчить щорічний науковий доробок у значній кількості наукових публікацій, участь у міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах,
симпозіумах. Лекційні курси та семінарські заняття проводить на високому науково-методичному рівні. Слухачі
та студенти під час щорічного анкетування відзначають
застосування творчих методів викладання, індивідуальний підхід до студентської аудиторії, загальнокультурний рівень лектора (ерудованість, креативність, творчий
підхід, доброзичливість, тактовність, повагу до слухачів
і студентів).
Колеги і студенти позитивно відгукуються про особисті та ділові якості В. Г. Ціватого. Він — толерантний,
принциповий, комунікабельний, співчутливий, інтелігентний, виважений, вольовий, рішучий, вміє відстоювати власну точку зору. Має творчий підхід і хороші
організаторські здібності, дисциплінований, наполегливий у з’ясуванні питань різної складності. Крім того, йому
властиві коректність, вміння спілкуватися, гідно й упевнено почувати себе в будь-якому товаристві.
У колегах найбільше цінує порядність, професіоналізм, відповідальність та почуття гумору.
Життєве кредо Вячеслава Григоровича: «Боротися
й шукати, знайти і не здаватися» (Альфред Теннісон).

Протокольне пам’ятне фото викладачів і студентів
Дипломатичної академії України при МЗС України після
оголошення успішних результатів захисту магістерських робіт
перед ДЕК, 2017 р.
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