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Обов'язки під час стажування:
Допомога у підготовці та проведенні фахових
конференцій та семінарів.
Підготовка до візитів делегацій.
Опрацювання, переклад та робота з міжнародноправовими документами .
Опрацювання
кореспонденції,
допомога
у
написанні та редагування листів, матеріалів
тощо.

Ваше фото
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Відгук про стажування

Відгук про навчальну частину та
частину з розвитку лідерства

Стажування дало мені змогу:

Стажування дало мені змогу:

•Поглибити знання у сфері міжнародної
еколого-енергетичної політики та безпеки.
•Набути практичних навичок діловодства
та вдосконалити знання іноземної мови.
•Залучитися до організації зустрічей та
конференцій представників Міністерства з
міжнародними
організаціями
та
делегаціями;.
•Ознайомитися з роботою ЦОВВ в Україні
зсередини.

•Зустрітися
з
відомими
людьми
(Б.Гаврилишин, Л. Кравчук), та почути їх
думки щодо актуальних питань сьогодення.
•Поглибити знання з таких напрямків, як
основи
законотворчої
діяльності,
культура українського мовлення, аналіз
державної політики.

Executive Internship Program 2012–2013

Valeria Yeliseyeva
Kharkiv
National University of
“Kyiv-Mohyla Academy ”
Ministry of Ecology and Natural Resources of
Ukraine
Department of International Cooperation
Volunteer
• Assistance with the preparation of conferences

and seminars
• Preparation of visits of delegations
• Working with international legal documents
•Document management, translations

Executive Internship Program 2012–2013
Internship gave me the opportunity to:
•Improve my knowledge of international
environmental and energy policy and
security;
•Improve my
management;

skills

of

document

•Be involved in the meetings and
conferences
with
international
organizations and delegations;
•Familiarize myself with the work of
executive bodies of Ukraine from within.

• Meet famous people, political and civic
leaders (B. Hawrylyshyn, Leonid
Kravchuk), and to hear their views on
current political issues.
• Improve
following
Legislative
Ukrainian
Analysis

my knowledge of the
areas: the Basics of
Process, the Culture of the
Language, Public Policy

