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Вісник 

Рік тому розпочав свою роботу

«Вісник», 
і ми опублікували

перший лютне
вий випуск. 

Відтоді

наша команда
 сумлінно пр

ацює над

розвитком 
ініціативи 

та

знаходить 
найкращі 

освітні

можливості д
ля підписник

ів. 

Ми неодноразово отримували позитивні відгуки 
про

нашу роботу, а реальні історії та враження на
ших

читачів про їх досвід обміну, програми чи конку
рсу

надихали нас працювати ще краще. А тепер

надихатимуть не тільки нас!

Минулого місяця ми опублікували
опитування, у якому ви могли
поділитись своїм досвідом. А нині,
за його допомогою, ми створили
випуск, що надихне всіх вас
активніше долучатись до освітніх
проєктів, про які ми пишемо в наших
матеріалах.



За що ти любиш “Вісник”?

Тут такі чудові люди! Урешті-

решт, 
“Вісник” 

дійсно 
розширює

мої 
кордони, 

завдяки 
цій

студентській 
ініціативі 

я

дізналася, що мій потенціал не

обмежуються активністю на рівні

факультету. 

За можливості вдосконалюватися та проявляти себе
в безлічі неповторних проєктів. Також я обожнюю
різносторонність “Вісника”: починаючи від
корисних порад щодо написання мотиваційного
листа, завершуючи волонтерством в Іспанії –
кожен знайде тут те, що його зацікавить та по-
справжньому запалить іскру в душі!

Кожен 
допис,

 оприлю
днений

 “Вісни
ком”,

зробле
ний з любов'

ю, усі публік
ації

різном
анітні

, але об'єдн
ані спільн

ою

ідеєю:
 щоб к

ожен п
ідписн

ик зна
йшов щ

ось

близьк
е для себе 

та в майбут
ньому

скорис
тався 

цією м
ожливі

стю.

За активну 
публікац

ію вражаючи
х

постів 
і неймовір

ні можливос
ті,

які тут 
можна зн

айти без
 зусиль.

За безліч можливостей, від яких мій

юнацький максималізм ніяк не може

заспокоїтися й насититися, та цікаві

інтерв'ю з учасниками/-цями міжнародних

проєктів.

За публікацію чудових
пропозицій для студентів,
що надихають на досягнення.
Це надзвичайно важливо!

За те, що докори совісті

мучать не взяти участь у

неймовірних пропозиціях,

які публікує “Вісник”.

“В�сник” – це прост�р для пошуку нових

можливостей ,  як� роблять студентське

життя насиченим ,  незабутн�м та сповненим

р�зноман�тних яскравих вражень .



Як членкиня “Вісника”: за чудових, щирих людей, з якими я

познайомилась завдяки цій студентській ініціативі. Їхній

запал, енергійність, готовність працювати, а головне

бажання робити свою справу бездоганно - те, що мене

надихає. Як підписниця “Вісника”: за те, що він змінив моє

життя, бо я постійно заповнюю гугл-форми на участь у

різноманітних проєктах, а ті, на яких я вже була, дали мені

багато досвіду й ще більше мотивації подаватись знову й

знову. Я обожнюю “Вісник” за те, що тут зібрані всі

найкращі можливості для міжнародників, які можна уявити.

За 
те,

 що
 ко

жно
го 

міс
яця

 пу
блі

кую
ть 

усі

мож
лив

ост
і д

ля 
осо

бис
тог

о р
озв

итк
у. 

Буд
ь-

хто
 мож

е 
під

ібр
ати

 ту 
кон

фер
енц

ію,

кон
кур

с, 
обм

ін,
 як

ий 
буд

е п
одо

бат
ися

 са
ме

йом
у чи 

їй.
 Крі

м тог
о, 

цік
аво

 чит
ати

різ
ні 

інт
ерв

'ю 
від

 сту
ден

тів
, 

які
 є

спр
авж

нім
и 

авт
ори

тет
ами

 
в 

баг
ать

ох

асп
ект

ах.

За непересічні 
міжнародні 

обміни, що

допомагають 
розширити кругозір, і наукові

конференції, 
які дозволяють заглибитись 

у

цікаві теми.

Насправді, можна багато

чого хорошого сказати, але

я назавжди з “Вісником”,

бо: це простір, завдяки

якому ти щоденно отримуєш

якісну інформацію. Це

команда, яка старається і

вдень, і вночі, аби

студенти-міжнародники

насолоджувалися дизайном

тематичних чи загальних

випусків. Це можливості,

завдяки яким ти можеш

побачити світ і розширити

свій кругозір. “Вісник” –

це найкраще, що сталося за

час навчання на факультеті

міжнародних відносин.



Програми
обміну



Федорович Сніжана
Назва програми, у якій брала участь:

Тренінг Erasmus+ “MORE: Mediation on

Responsibilities and Mediation”

  Що змотивувало податися на

можливість?

Зацікавила тема проєкту, оскільки

вона, безперечно, стане в нагоді в

майбутньому для мого саморозвитку,

уникнення конфліктів й успішного

спілкування.  

   Розкажіть коротко про свій досвід
Це просто неймовірно! Я поїхала на
короткостроковий проєкт Erasmus+ із
спрямуванням  конфліктного менеджменту в
Угорщині. Інтерактивні завдання, безліч ігор
для кращого розуміння теми програми, багато-
багато-багато спілкування, покращення
англійської та чимало емоцій! Це мій перший
досвід участі в таких проєктах, а тому
особливо незабутньо! Вражень настільки
багато, що важко описати словами! Мене
нахлинають неймовірні емоції. Чесно! Крім
важливих знань, участь у проєкті допомогла
мені краще пізнати себе, зрозуміти свої цілі
та знайти хороших друзів!Які переваги отримала від цієї можливості?

Я почерпнула з цього тренінгу дуже багато! А

особливо практичних знань і навичок

спілкування з людьми з інших країн та

культур, вміння висловлювати свою думку й

бути активним учасником команди задля

спільного вирішення поставленого завдання.

Адже, на мою думку, конфліктологія – це

наука, що поєднює в собі як soft, так і hard

skills! Я дізналась про цікаві методики

праці в командах, конфліктного менеджменту

та багатьох суміжних сфер. А взагалі, цей

проєкт дав мені достатньо food for thoughts,

тобто роздумів!



Розкажіть кор
отко про свій

 досвід

Перша частина обміну відбувалась 
у Львові, а

друга - у Кр
акові. Споча

тку я нервув
алася через

велику кільк
ість незнайо

мих мені люд
ей, але, на

щастя, швидко до всього звикла. Наприкінці 

 проєкту я д
уже зблизилас

я з його уча
сниками, ми

й досі підтримуємо 
зв’язок, хоч відтоді вже

пройшло декілька місяців. Щодо інформаційног
о

наповнення програми: ми мали багато запрошених

спікерів і зустрічей із місцевою владою. Нам

завжди дозволяли 
поставити 

запитання 
й

обговорити все те, що нас цікавило. У вільний

час учасники 
програми бага

то гуляли, з
найомилися

з містом, вч
илися танцюв

ати націонал
ьні танці й

співати народ
ні пісні.

Козак Зоряна

 Назва програми, у якій

брала участь
“We are not the labels”

 Що змотивувало податися на

можливість?
Моєю мотивацією була радше

можливість поїхати в Краків і

продуктивно провести там час,

аніж зацікавленість у тематиці

програми.

  Які переваги отримала від

цієї можливості?

Наприкінці програми ми писали

статті про стереотипи, і тепер

я можу використати ці матеріали

для своєї подальшої наукової

діяльності. Крім цього, я тепер

маю декілька друзів із Польщі,

які постійно запрошують мене до

себе в гості. Для мене також

важливим став досвід планування

поїздки за кордон з усіма

можливими нюансам. У період

пандемії це стало мінімальним,

але викликом.



Біляк Анна

 Назва програми, у якій брала участь
Тренінг Erasmus+ “MORE - Mediation on
Responsibilities and Exploitation”
Що змотивувало податися на можливість?
Тема конфліктології видалася мені
досить актуальною й дуже корисною для
міжнародника. Насправді,
короткострокових Erasmus+ проєктів є
дуже багато, але не всі їхні теми мене
цікавлять. Ба більше, я вже давно
мріяла про невіртуальний обмін своїм
досвідом, і поїхати на тиждень посеред
навчального семестру в Будапешт було
пропозицією, від якої я просто не могла
відмовитися, незважаючи на те, що на
підготовку до поїздки я мала лише 2
дні.

Розкажіть коротко про свій досвід
Це був мій перший короткостроковий Erasmus+, і я
дуже сподіваюся, що не останній, адже це був
просто неймовірний досвід. Тема конфліктології,
як я й уявляла виявилася надзвичайно цікавою, а
всі ігри й активності, у яких ми брали участь,
стали чудовими спогадами. Уперше я побачила на
практиці як діють інтерактивні методи навчання,
якими є переваги неформальної освіти. Там не було
тих, хто нудьгував чи хотів якнайшвидше
повернутися до своєї кімнати. На заняттях усі 
 були максимально активними, а опісля ще й разом
грали в  настільні ігри в молодіжному центрі.
Звичайно, ми не тільки розважалися, адже метою
нашого перебуванням там було випробування
інструменту для розв'язання конфліктів – гру-
моделювання “MORE”, яка дуже нагадувала зібрання
Генеральної Асамблеї ООН.

Які переваги отримала від цієї можливості?
Безумовно, перевагою є нові знання, пов'язані з темою

проєкту. Тепер я й сама могла б проводити різні тренінги

по менеджменту конфліктів з використанням тих ігор та

інструментів, які ми випробували на собі. Я отримала

надзвичайну насолоду, прогулюючись Будапештом: це місто

надзвичайно красиве. Тим не менш, найцінніша перевага цієї

можливості – це люди, які приїхали з усієї Європи. Хоча ми

й могли спілкуватися один з одним лише англійською, у нас

не було проблем з взаєморозумінням. Цей досвід комунікації

з європейцями допоміг мені краще сформувати уявлення про

них, звідки вони приїхали, і розвіяв певні загальновідомі

стереотипи. Попри те, що я не привезла сувенірів з цієї

поїздки, мої емоції та надзвичайні спогади є найціннішим,

що лишилося зі мною після участі в цій можливості.



Курси. Тренінги.
Школи



Цей курс тривав
приблизно 4 тижні, де
були записи дискусій
та лекції, а також
практичні завдання,
які старанно
перевіряли керівники. 
Курс проходив у системі Мудл,
що було дуже зручно й цікаво. 

Які переваги отримала від цієї
можливості?
Досвід короткострокового навчання за
системою іноземного університету,
багато корисних знань, порівняння
освітніх систем різних країн.

Федорович Сніжана

Назва можливості, у якій брала участь
Курс від університету Тарту в Естонії
"Common Challenges of Competing
Regionalisms"

Що змотивувало податися на можливість?
Зацікавленість у темі та досвід
навчання від іноземних університетів.

Кравчик Вікторія

 Назва можливості, у якій брала участь

Курс від університету Тарту в Естонії

“Common Challenges of Competing

Regionalisms”

Що  змотивувало податися на можливість?

Тематика курсу збіглася з моїми

науковими інтересами. Крім цього, я

подумала, що незле було б скористатися

шансом повчитися в одному з

найпотужніших університетів Європи.

Розкажіть коротко про свій досвід

Щотижня потрібно було переглянути лекцію, прочитати низку статей і за

даними цих матеріалів написати письмові завдання різних видів: есе,

порівняльні таблиці тощо: усе як на повноцінному курсі. 

Які переваги отримала від цієї можливості?

Можливість глибше зануритися в цікаву тему (вона мене настільки

захопила, що зараз пишу по ній бакалаврську роботу), послухати дійсно

цікавих лекторів і навіть познайомитися з людьми з різних країн, хоч і

в онлайн-форматі. 



Біляк Анна

Назва можливості, у якій брала участь
Курс від університету Тарту в Естонії
“Common Challenges of Competing
Regionalisms”

Що змотивувало податися на можливість?
У першу чергу тема, яка супер актуальна для
студента-міжнародника, моя любов до
Естонії, та всього що пов'язано з нею, а ще
бажання спробувати пройти курс навчання в
європейському вузі та співставити підходи
української та закордонної освіти.

Які переваги отримала від цієї можливості?

Я змогла порівняти підхід до викладання, пройти курс

навчання повністю англійською мовою та спробувати вперше

написати завдання за європейським зразком та отримала

високі бали, що додало мені мотивації й упевненості в

собі. Ще мені особливо сподобалось використання

університетом єдиної універсальної платформи Moodle, для

комунікації із студентами. Це дуже зручно й ефективно.

Розкажіть коротко про свій досвід

Мені дуже сподобався цей курс, усе було дуже доступно пояснено: і

система оцінювання, і завдання, і покарання за плагіат. Вразила

якість викладення матеріалу: у нас кожного тижня були 20-30 хвилинні

лекції, які можна була прослухати будь-коли, а потім по них потрібно

було виконати певні завдання – assignment. Окрім лекцій, які швидше

можна назвати відео поясненням, були ще дискусії між різними

викладачами університету Тарту, які особливо цікаво послухати. Нам

надсилали літературу, що була обов'язковою для прочитання, проте

ніхто цього не перевіряв, але на засвоєння матеріалу це, звісно,

впливало. Ми розбирали тільки актуальні проблеми, які зараз існують

в Україні, Білорусі та інших країнах, і таким чином, я змогла

відчути, як це бути студентом європейського університету.



Максимів Степан

 Назва можливості, у якій брав

участь

Серія лекцій про дипломатію від

проєкту “ToPolitics”

 Що змотивувало податися на

можливість?

Бажання дізнатися більше про

дипломатію від власне працівників

дипломатичної служби та експертів.

 Розкажіть коротко про свій досвід

Це був цікавий чотириденний курс

лекцій від різних спікерів,

зокрема українського дипломата в

Таїланді. Було розкрито актуальні

питання дипломатії. Приємно

згадати, що активні учасники в

кінці отримали подаруночки від

проєкту.

 Які переваги отримав від цієї

можливості?

Поглибив знання щодо певних питань

дипломатичних відносин та

дипломатичної служби.

 Назва можливості, у якій брала участь
Курс від університету Тарту в Естонії
“Common Challenges of Competing
Regionalisms”
Що  змотивувало податися на можливість?
Тематика курсу збіглася з моїми
науковими інтересами. Крім цього, я
подумала, що незле було б скористатися
шансом повчитися в одному з
найпотужніших університетів Європи.

Щотижня потрібно було

переглянути лекцію,

прочитати низку статей  

Розкажіть коротко

про свій досвід

і за даними цих матеріалів написати

письмові завдання різних видів: есе,

порівняльні таблиці тощо: усе як на

повноцінному курсі.

Які переваги отримала від цієї можливості?

Можливість глибше зануритися в цікаву тему (вона

мене настільки захопила, що зараз пишу по ній

бакалаврську роботу), послухати дійсно цікавих

лекторів і навіть познайомитися з людьми з

різних країн, хоч і в онлайн-форматі. 

Кравчик Вікторія



relationships

Балан Юлія
Назва можливості, у якій брала

участь

Тренінг “Активні громадяни” за

програмою Британської ради.

Організатори: Львівський обласний

молодіжний центр, Фундація

Регіональних Ініціатив, “Пласт”

Львів

Що змотивувало податися на

можливість?

Зацікавленість у тематиці проєкту

(написання планів соціальної

дії). Ну і звісно, пост “Вісника”

про подію з усіма деталями.

Розкажіть коротко

про свій досвід 

Протягом 6-денного

віртуального

інтенсивного

тренінгу учасники

різного віку разом

з фасилітаторами

обговорювали

нагальні проблеми, 

що існують у львівській громаді, та

методи їх вирішення. Хоча подія

була короткою, цей час ми провели з

користю й усмішками завдяки

програмі тренінгу та залученні

інтерактивних засобів.

Розкажіть коротко про свій досвід 

Протягом 6-денного віртуального

інтенсивного тренінгу учасники

різного віку разом з

фасилітаторами обговорювали

нагальні проблеми, що існують у

львівській громаді, та методи їх

вирішення. Хоча подія була

короткою, цей час ми провели з

користю й усмішками завдяки

програмі тренінгу та залученні

інтерактивних засобів.

Які переваги отримала від цієї

можливості?

Завдяки цій можливості я отримала

практичні навички складання

проєктів соціальних дій, навчилася

створювати соціологічні

опитування, брала участь у

міжкультурному діалозі.



Волонтерства



Прізвище та ім’я

Шайда Софія 

Назва можливості, у якій брала

участь

“Найбільший урок у світі” від

“AIESEC” 

Що змотивувало податися на

можливість?

Сніжана з “Вісника” та “AIESEC”.

Розкажіть коротко про свій досвід

Чесно кажучи, я до останнього сподівалася, що урок,

який ми будемо проводити в рамках волонтерства,

відбудеться вживу в школах. Проте вчителюванням онлайн

до цього проєкту я ще не займалася. Тому, як

оптимістка, подумала, що це новий досвід, яким я не

можу не скористатися.

Завданням волонтерів було провести для школярів урок

про 13 Цілей Сталого Розвитку та в дитячій ігровій

формі розповісти про недитячу проблему – зміну

клімату. Випадковим чином нам обрали напарників та

класи, і, знаєте, мені пощастило з усім. Діти були

суперактивні (як і їхня вчителька). Разом нам вдалося

використати всі функції зуму, кахуту та інших програм,

про які нам перед тим розповідали на лекційному дні. А

ще кожен учасник проєкту отримав величезний бокс із

мерчем, смаколиками та іншими приємностями.



Які переваги отримала від цієї

можливості?

Я стала більш екосвідомою, чимало

почерпнула для себе про кругову

економіку та зрозумі
ла, що глобальне

починається з маленького. Тепер,

коли я йду за покуп
ками, користуюся

екоторбою з екоторбами, а не

“кульком з кульками”
.



Організації



  Організація, у якій берете участь
AIESEC
  Що змотивувало податися на можливість?
Основна мотивація полягала в можливості
“вийти із зони комфорту” та спробувати себе в
новій ролі, зокрема, щоб краще пізнати себе,
свої сильні та слабкі сторони.
  

    Організація, у якій берете участь
ELSA
 Що змотивувало податися на можливість?
Цікава інформацію про цю організацію в
одному з випусків “Віснику”.
    Розкажіть коротко про свій досвід
Щаслива бути в команді молодих амбітних
юристів.

Сулима Вікторія

Брездень Юлія

  Розкажіть коротко про свій досвід

Це був неймовірний період у моєму житті, адже

насамперед ти потрапляєш у коло однодумців, з якими

завжди буде про що поговорити, людей, з якими ти можеш

поділитись усім: і радісними моментами, і тим, що тебе

турбує. Звичайно, усе залежить від команди, у яку ти

потрапиш, та лідера, який буде твоєю допомогою у

всьому. Мені з цим пощастило. Ця організація дає

можливість розкрити свій лідерський потенціал,

навчитись застосовувати техніки тайм-менеджменту на

практиці, працювати в команді, щоб досягнути

максимального результату. Впевнена, що кожному

активному студенту варто спробувати себе в ролі члена

молодіжної організації.



Козак Зоряна

  Розкажіть коротко про свій досвід
Участь у Програмі Лідерства змотивуваламене брати на себе більшу відповідальністьза майбутнє нашої країни. Попри те, що дозаходу вважала себе аполітичною, не малабажання будь-яким чином бути залученою в  цю діяльність, зараз я відстоюю більшусвідомлену позицію.

Організація, у як
ій берете участь

Українські студен
ти за свободу

  Що змотивувало 
податися на можли

вість?

Те, що мої політичні та економічні

цінності схожі на ті, які пропагандує

організація.

Федорович Сніжана  Назва організації, у якій берете участь

 AIESEC

  Що змотивувало податися на можливість?

 Хотіла здобути досвід волонтерської діяльності.

  Розкажіть коротко про свій досвід

 Це було дуже цікаво й корисно. Попри велику

кількість часу,

який я мала приділяти організації, я розвинула

багато soft skills, наприклад, комунікаційні

навички, тайм-менеджмент, організація проєктів тощо.

Я працювала в команді Partnership Development Event

Sales, де спілкувалась та налагоджувала зв'язок із

компаніями для організації проекту WLL на тему

екології. Цей досвід був дійсно важливим для мене.



Симуляційні
ігри. Моделі



Я провела незабутні 4 дні в Одесі в
інтернаціональному середовищі, розвиваючи
лідерські якості, навички з проєктного
менеджменту, переймаючи досвід інших та
ділячись своїм. Це було дійсно необхідним для
мене в той час, таке перезавантаження пішло
мені на користь та відкрило ще нове вікно
можливостей!

Які переваги отримала від цієї можливості?.
Пізніше я приєдналась до класного ком'юніті
неймовірних людей під назвою The European Youth
Parliament, без якого я нині не уявляю свого
життя! 

Шевченко Єлизавета

Назва можливості, у якій брала участь
Навчальний табір від EYP Ukraine

Що змотивувало податися на можливість?
Дуже давно чула, що собою представляє EYP, але
ніяк не могла знайти можливості, щоб приєднатися
до заходів цієї організації, до того ж у ковідні
часи. Коли я побачила цю можливість у Віснику,
була безмежно рада. Не маючи жодних сумнівів,
почала швиденько заповнювати заявку. Ця подія
пізніше багато чого змінила в моєму житті.

Назва можливості, у якій брала
участь
Молодіжна парламентська асамблея
НАТО від ГО “Мережа захисту
національних інтересів АНТС” за
підтримки Центру документації та
інформації НАТО

Що змотивувало податися на
можливість?
Я давно мала бажання розширити
свої знання щодо безпекових
студій, і ця подія стала дійсно
точкою відліку в цьому питанні.

Розкажіть коротко про свій досвід:
Формат моделі проходив у цікавому форматі:
спочатку ми мали серію лекцій від різноманітних
експертів. Пізніше нас було поділено на
комітети, де учасники мали дослідити конкретний
кейс та виробити  рішення. Найбільше вражень я
отримала коли всі учасники та організатори
зібрались разом у Києві, мали змогу
поспілкуватись та подискутувати вживу. 

Які переваги отримала від цієї можливості?
Ця модель допомогла мені глибше зрозуміти роль
НАТО в сучасному світі, проаналізувати його
діяльність, структуру, зробити критичний аналіз
конкретної тематики з однодумцями, працюючи над
резолюцією, отримати цінні знання та фідбек від  
експертів, і розширити коло знайомств, навіть
до рівня Верховної Ради.



Які переваги отримала від цієї
можливості?.
Я краще зрозуміла процедуру прийняття
резолюцій ООН, отримала досвід роботи в
команді, покращила навички узгодження
своїх позицій з іншими та вміння
висловлювати свою думку.

Біляк Анна

Назва можливості, у якій брала участь
Молодіжна парламентська асамблея НАТО від ГО “Мережа
захисту національних інтересів АНТС” за підтримки
Центру документації та інформації НАТО. Онлайн сесія
від EYP Ukraine.

Що змотивувало податися на можливість?
Я брала участь і в онлайн сесіях EYP, і в моделі
Європейського парламенту від Політклубу УКУ, яка теж
була онлайн. Мотивацією завжди було бажання
спробувати себе в ролі парламентаря, навчитися
складати резолюції, відстоювати свою думку в дебатах.
Також я мала унікальну нагоду взяти участь у
Молодіжній парламентській асамблеї НАТО, про яку
хотіла б розповісти більше, адже ця модель
закінчилась моделюванням засідання в Києві наживо.

Брездень Юлія

Назва можливості, у якій брала участь
Модель Європейського молодіжного парламенту Kalush
Digital Weekend від EYP.

Що змотивувало податися на можливість?
Моя мотивація полягала в бажанні отримати нові
знання та познайомитись із неймовірними людьми.

Розкажіть коротко про свій досвід:
Навесні я брала участь в онлайн-сесії ЄМП і, одразу хочу сказати, що це
були надзвичайно насичені дні. Перший день ми познайомилися зі своєю
командою та виконували різні завдання в комітетах, що відповідали тематиці
нашої сесії. Наступного дня було ще цікавіше, адже кожна команда
зачитувала свою резолюцію й пізніше відбувалось її обговорення.



Які переваги отримала від цієї
можливості?
Я змогла спробувати себе в ролі
справжнього парламентаря, представити
інтереси своєї країни (я була
представником від Республіки Корея).
Та ще більше ціную отримані знання про
Північноатлантичний альянс, певні міфи
про НАТО розвіялись, а думка про те,
що Україна повинна йти в НАТО,
утвердилась.

Кузик Юрій

Назва можливості, у якій брав участь
Національна сесія PANTICAPAEUM від EYP.

Що змотивувало податися на можливість?
Звичайне бажання розширити світогляд та
розбавити сірість буднів. До того ж, це був в
якійсь мірі виклик, бо сесія велась суто
англійською мовою, що для мене було вперше.

Розкажіть коротко про свій досвід:
Брав участь у ролі делегата на Національній сесії PANTICAPAEUM від
EYP. Я зі своїм комітетом шукали вирішення проблеми корупції в
європейських країнах. Не скажу, що ми знайшли вирішення цього
всього, але процес був вартий того!

Які переваги отримав від цієї можливості?
Перш за все, краще зрозумів, як відбувається процес створення
резолюції та голосування за неї в ГенАсамблеї Європарламенту. Крім
цього, безцінна практика англійської та, звичайно ж, чудовий досвід
міжкультурної комунікації в компанії прекрасних людей.

Розкажіть коротко про свій досвід:
Участь у Молодіжній парламентській асамблеї
НАТО - це особливо цікавий досвід, оскільки
спочатку ми проходили навчання, яке
складалося з лекцій від політиків,
науковців, закордонних парламентарів,
колишніх учасників ПА НАТО. Нас готували й
намагались перетворити на справжніх
атлантистів. На лекціях велись жваві
дискусії, звучали прямі гострі питання, і
це робило навчання особливо вартісним. Якщо
порівнювати з EYP, сама модель у Києві була
більш урочистим заходом, ніж ті моделі, до
яких я звикла. Проте студенти з усіх
куточків країни мали змогу проявити
отримані знання, поспілкуватись вживу з
тими, кого бачили на екранах телевізорів.
Цей захід ще раз довів, що офлайн івенти не
зрівняються ні з чим.



Конференції



Брездень Юлія

Назва можливості, у якій брала участь
Наукова конференція “Політичні партії та вибори:
українські та світові практики” імені Юрія Швед.

Що змотивувало податися на можливість?
Хотіла детальніше дослідити організацію виборчого
процесу в Україні та інших державах.
Розкажіть коротко про свій досвід
Я досліджувала тему “Перспективи імплементації в
Україні електронного голосування для громадян за
кордоном на прикладі досвіду європейський держав”,
завдяки якій я усвідомила, що запровадження
електронних виборів для громадян України за
кордоном — необхідний етап для підвищення явки на
виборчих дільницях, однак цей процес повинен бути
поступовим та враховувати досвід європейських
держав.
Які переваги отримала від цієї можливості?
Я підвищила свої знання в розумінні виборчих
процесів в Україні та за кордоном. Також отримала
досвід декламації тез та висловлення своїх
міркувань з того чи іншого питання на основі
опрацьованого матеріалу.

Заячук Анастасія

Назва можливості, у якій брала участь
Наукова конференція “Проблеми довкілля
як ключовий орієнтир світової політики”.

Що змотивувало податися на можливість?
Подаватися на конференції стимулює науковий інтерес,
бажання мати наукові публікації, які мають велику
цінність у резюме.
Розкажіть коротко про свій досвід
Поза Вісником раніше публікувала тези та статті, але з
появою Вісника пошук став значно легше, тому що щомісяця
можна побачити нові ініціативи, не витрачаючи час на
пошуки та вибір тих, що підійдуть до спеціальності.
Які переваги отримала від цієї можливості?
Як мінімум додаткові бали🙃  (жарт). Але насправді, це й
плюс до професійного розвитку, резюме та підготовка до
написання курсової.



Балан Юлія

Назва можливості, у якій брала
участь
Студентська наукова конференція
“Європейська інтеграція: виклики та
перспективи”

Що змотивувало податися на можливість?
Оскільки захід був офлайн та організовувався
факультетом міжнародних відносин ЛНУ ім. І.
Франка, ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка та Факультетом
історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ
ім. Ю. Федьковича, це була чудова можливість
познайомитися з студентами інших університетів та
подискусувати на цікаві тематики.
Розкажіть коротко про свій досвід
Це була денна офлайн конференція, де розглядалися
теми безпеки, права тощо. Було цікаво послухати
однодумців щодо кібербезпеки. Оскільки захід був
приурочений до Дням Європи, організація була на
вищому рівні.
Які переваги отримала від цієї можливості?
Додаткові бали до стипендії. Офлайн зустріч у часи
пандемії підняла дух та дала натхнення працювати
далі. Розвинула кругозір, слухаючи доповіді інших
і дискучуючи на певні теми.



Що змотивувало податися на можливість?
Ще раніше я зрозуміла, що студентські наукові
конференції – це чудова можливість краще
вивчити тему, до якої не доходили руки, або
поглибити свої знання в тому науковому/
академічному напрямі, який ви вибрали для себе
основним. Коли ви пишете тези, вам усе одно
необхідно перечитати декілька джерел, обрати
свою позицію, намагатись надати свою оцінку та
прогнози розвитку подій. Тому я вважаю, що
наукові конференції – це чудова можливість
вдосконалити свої навички критичного мислення
та академічного письма. Тим паче, в Україні
для студентів немає таких складнощів щодо
участі в конференціях, адже за кордоном ваші
тези проходять декілька етапів перегляду та
оцінки.

Анісова Катерина

Розкажіть коротко про свій досвід
Цього семестру я взяла участь у 5 конференціях,
про які публікував інформацію "Вісник". На жаль,
жодна з них не була очною, а від онлайн
конференцій не отримуєш такого великого
задоволення, адже захист робіт лише формальний.
Але все ж, мені пощастило почути цікаві думки
колег щодо питань інформаційної політики
України, сучасних тенденцій розвитку міжнародних
відносин та викликів, пов‘язаних з
імплементацією Угоди про асоціацію.
Які переваги отримала від цієї можливості?
Не варто забувати, що конференції та публікації,
це також хороший плюс для вашого резюме. Таким
чином, ви демонструєте свій інший досвід, не
лише академічний чи громадської діяльності, але
й науковий, який за кордоном дуже високо
цінується.



Розкажіть коротко про свій досвід
Загалом, я брала участь у декількох конкурсах
есе, проте хотіла б поділитися трішки іншим
досвідом та іншою подією, яка якось
несподівано поділила моє життя на “до” та
“після”. Це – конференція “Європейська
інтеграція: виклики та перспективи”.
Насправді, через дистанційку та
післягімназійну ностальгію мій перший курс
трішки розчарував мене. Я завжди була
активісткою та мала неймовірне шкільне життя.
Тому я страшенно чекала того студентського
життя, яке мало стати ще яскравішим і
насиченим подіями, ніж моє шкільне.
Натомість, як і всі минулорічні
першокурсники, я отримала зовсім іншу
картинку. Проте саме травнева конференція
якраз і стала моєю першою оффлайн-подією від
міжнару та познайомила з людьми, які додають
у моє життя яскраві кольори й з якими ми
встигли реалізувати не один спільний проєкт.

Шайда Софія

Назва можливості, у якій брала участь
Студентська наукова конференція
“Європейська інтеграція: виклики та
перспективи”
Що змотивувало податися на можливість?
Дуже люблю писати, тому просто не можу
пропустити подібні конкурси та події)

Які переваги отримала від цієї можливості?
Доповідати перед авдиторією львівських та
київських слухачів було трішки хвилююче,
проте цікаво. Тренування ораторської
майстерності та публічного виступу – то
завжди перевага для працівника будь-якої
галузі. 



Яку пораду дасте 
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Не здавайтесь –

вперед до нових

висот!

Це банально прозвучить, але
завжди актуально – бути
відкритим до всього й не
обмежуватися лише навчанням в
університеті, щоб мати безліч
цікавих історій і спогадів у
майбутньому.

Закріпити в телеграміканал і щоднязменшувати кількістьвільних годин новимизаявками.

КороткостроковіЕразмуси – це
круто, не бійтеся
подаватися на них
(не будьте як я).
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Завжди зберігайте 
можливості

й статті, які зацікавили,

щоб потім не загубити й

пробувати подаватися на

різноманітні проєк
ти, навіть

якщо з першого раз
у й не все

вдасться.



Пробувати себе й завжди
подаватися на програми
обміну. Повірте, це
варте часу й зусиль!

На все дивітьсяпозитивно, не давайтепричин сумнівам ісмутку зіпсувати вашнастрій!

Завжди пробувати подаватися

на різні проєкти. Повірте,

тоді після завершення

навчання в університеті вам

буде що згадати.

Не бійтеся черпати
можливості, непропустіть саме свою!

Уважно читати до
писи “Вісника”
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ДЯКУЄМО ЗА
ПЕРЕГЛЯД!
СПОДІВАЄМОСЬ, ЦЕЙ
ВИПУСК НАДИХНУВ
ВАС ПОДАТИСЬ НА

ПРОГРАМИ, ЯКІ
ПУБЛІКУЄ ВІСНИК! 
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