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Перший професійний досвід

Наші студенти біля Міністерства
закордонних справ

У період з 22.03.2010 р. по
18.04.2010 р. студенти 4-го курсу
проходили професійну практику
в Міністерстві закордонних справ
України, Міністерстві економіки
України та в Головному управлінні зовнішньоекономічних зв’язків
та євроінтеграції Харківської обласної державної адміністрації.
Основною метою проходження
практики є ознайомлення з роботою цих установ, набуття певних
практичних навичок та збір інформації за темами своїх кваліфікаційних робіт. 27 квітня на кафедрах «Міжнародні відносини»
і «Міжнародні економічні відносини» за участі представників
адміністрації і провідних викладачів Інституту відбулися звітні
конференції про проходження
професійної практики, на яких
студенти відзвітували про свою
роботу та поділилися своїми враженнями.
Найбільш пощастило студентці
арабського відділення Іванченко
Оксані. Вона проходила практику
у відділі Туреччини та Південного Кавказу 4-го територіального
департаменту МЗС України, а
темою її бакалаврської роботи є
«Грузино – російсько - осетинський конфлікт 2008 р.». Нею була
опрацьована договірно–правова

база та низка актуальних матеріалів щодо україно-грузинських
відносин. Студентка брала участь
у підготовці матеріалів щодо аналізу нинішньої ситуації на Південному Кавказі, ознайомилася
з поточною документацією цього відділу, застосувала знання з
англійської мови перекладаючи
низку документів, робила реферування цих документів та складала на їх основі інформаційноаналітичні довідки. Крім того,
у студентки була можливість
займатися аналізом перспектив
розвитку грузино-українських та
грузино-російських відносин. На
звітній конференції щодо проходження практики студентка дала
їй таку оцінку: «Вважаю проходження професійної практики
у МЗС України дуже корисним,
така практика дозволяє студенту
отримати досвід, який може бути
використаний у майбутній професії та дозволяє зібрати для написання кваліфікаційної роботи
чимало свіжого і цікавого матеріалу».
Досить цікаво проходила практика студента китайського відділення Лучникова В’ячеслава
у
Департаменті генерального
секретаріату МЗС України. У відгуку про проходження практики,
який був наданий студенту від
Директора Департаменту А.Н.
Діденка зазначено, що протягом практики Лучников В. брав
участь в обробці вхідної документації, отриманої від ЗДУ за
допомогою електронної системи
обробки документів InterDoc.
Ознайомився з процедурою підготовки інформаційних, довідкових та інших матеріалів з окре-

мих питань забезпечення роботи
системи МЗС України. Крім того,
була можливість ознайомитися з
документами, що надходили до
МЗС від представництв інших
держав, акредитованих в Україні
та використати при цьому свої
знання з англійської та турецької
мов. Сам студент залишився задоволений можливістю знайомства
і спілкування з новими цікавими
людьми.
Під час проходження практики також була організована досить цікава культурна програма.
Студенти відвідали музей української дипломатії та бібліотеку МЗС, Михайлівський собор,
Києво–Печерську лавру, Андріївський собор, Софіївський собор,
Золоті ворота, музей М. Булгакова, музей вій-ни та інші місця.
На підставі зібраних на практиці в Третьому територіальному
департаменті матеріалів студенткою китайського відділення Поторокою Алісою була написана
стаття «Вплив проблеми Тибету

Група студентів біля Михайлівського
собору
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на китайсько - індійські відносини», яка була долучена до звіту
про практику.
У відділі країн Близького Сходу
третього територіального депар-

Гуляють вулицями столиці

таменту МЗС проходив практику студент арабського відділення
Шаповал Сергій. Йому пощастило
бути присутнім на зустрічі Посла Арабської Республіки Єгипет
з діловими колами України, на
якій підприємці та представники
зовніш-ньоекономічних зв’язків
обговорювали можливості і шляхи співробітництва, покращення
економічних зв’язків та інвестиційних можливостей двох країн.
Крім того Шаповал С. відвідав
Посольство АРЄ у Києві, де ознайомився з його структурою, графіком роботи та з особливостями
ведення поточної документації
Посольства.
Можливість узяти участь у міжнародних переговорах була надана
студентам-практикантам також і
Міністерством економіки України.
Марія Міняйло, яка практикувалася в Департаменті торговельних
переговорів та співробітництва з
СОТ, була присутня на перегово-

рах між представниками України
та членами СОТ щодо вдосконалення обов’язків України в галузі
сільського господарства. Активно працювала з перекладами англійською і українською мовами.
Студентка настільки активно напрацьовувала матеріали під час
практики, що змогла достроково
подати свою бакалаврську роботу
на перевірку керівникові.
Практика в Харківській державній обласній адміністрації теж
пройшла вельми цікаво і корисно.
Студентка японського відділення
Лахоніна Марія брала участь в організації міжнародних заходів, що
проходили в Харківській області
в рамках програми залучення іноземних інвестицій: у засіданні
Міжнародного Трейд клубу та
Міжнародному туристичному форумі «Харків-партнерство в туризмі». Супроводжувала офіційні та
ділові делегації під час їх візиту до
Харкова та переговорів з керівництвом області, робила синхронний
переклад з російської англійською
мовою. У роботі Форуму брали
участь Надзвичайні і Повноважні
Посли Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Кенія та Канади, а також
делегації з Курської, Ростовської,
Московської, Бєлгородської, Ленінградської областей Російської
Федерації, делегація Мінської
області Республіки Білорусь та
делегація Велькопольського воєводства Республіки Польща. «Ці
заходи стали унікальним майданчиком для активної взаємодії провідних українських та іноземних
фахівців, місцем зустрічі тих, хто
будує інтелектуальне майбутнє
України. І я пишаюся тим, що теж
долучилася до цих процесів» - говорить студентка.
Тетяна Плескач брала участь у

На фоні Андріївського собору

зустрічі Посла Литви з діловими
колами Харкова і Харківської області. На цій зустрічі підприємці
та представники Головного управління обговорювали можливості
і шляхи співробітництва, налагодження економічних зв’язків та
інвестиційних можливостей двох
країн.
Особливо приємним фактом
стала робота за участю наших
студентів-практикантів над листом від Посольства Республіки
Індонезія до Харківської обласної
державної адміністрації, в якому
йшла мова про візит до «Харківського колегіуму» Надзвичайного
і Повноважного Посла Республіки Індонезія в Україні пані Нінінг
Сунінгсіх Рохадіат.
Взагалі всі студенти залишилися
задоволеними практикою і отримали позитивні відгуки від своїх
керівників.
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