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Обов'язки під час стажування:
Робота з документацією, аналітична робота,
переклад документів, забезпечення
зустрічей співробітників з іноземними
делегаціями.

Ваше фото

Програма стажування в центральних органах виконавчої влади
2012–2013 рр.

Стажування допомогло мені побудувати
міцний міст між знаннями та навичками,
які здобувають під час відповідної фахової
підготовки у вищих навчальних закладах і
які є необхідними для ефективної роботи у
Міністерстві закордонних справ.
Стажування було дуже успішним: я
отримала
чудову
можливість
ознайомитися із організацією роботи МЗС
України,
особливостями
членства
і
співробітництва України з міжнародними
організаціями, закріпити на практиці
здобуті під час навчання в Інституті
міжнародних
відносин
Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка знання, а також опанувати
певні професійні навички дипломатичної
роботи.

Відвідання
зустрічей
з
народними
депутатами України, громадськими діячами,
експертами та іншими запрошеними
гостями сприяли розумінню важливих
питань політичного, соціального та
культурного розвитку України, формуванню
погляду на політичні і соціальні феномени з
урахуванням різних позицій та відомостей, а
також розширенню мого професійного,
наукового та особистісного кругозору.
Участь у Програмі стажування, спілкування
з гостями Програми, а також з інтернами
надихає
зробити
власний
внесок
у
становлення і розвиток України та
українського народу.

Програма зміцнила переконання в тому, що
нічого немає неможливого!
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Executive Internship Program 2012–2013
The Internship has helped me build a solid
bridge between the knowledge and skills
provided by higher education in the field and
those necessary for an efficient work at the
Ministry of Foreign Affairs.
The Internship was very successful: I got an
excellent opportunity to familiarise myself
with the work of the Ministry of Foreign
Affairs of Ukraine and peculiarities of
Ukraine’s cooperation with international
organisations, to consolidate the acquired
during my studies at the Institute of
International Relations of Taras Shevchenko
National University of Kyiv knowledge in
practice as well as to learn some diplomatic
work skills.

Attending meetings with Ukrainian MPs,
public figures, experts and other invited guests
contributed to the understanding of the
important issues of political, social and
cultural development of Ukraine, shaping of
political and social phenomena perception
based on different perspectives and
information, as well as expanding my
professional, academic and personal outlook.
Participation in the Internship Program,
communicating with guests of the Program as
well as interns inspires to contribute to the
development of Ukraine and Ukrainian people.
The Program has strengthened the belief that
nothing is impossible!

