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ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ 
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ 
СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 
 

ЄДРПОУ: 21829375 

93400, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59-А, СНУ ім. В. Даля 
тел.: +38 (095) 830-76-55                    

E-mail: stud.profkom.snu@gmail.com   

 

13 січня 2021 року №01 

Керівникам закладів вищої 

освіти України 

 

Головам Первинних 

профспілкових організацій 

студентів 

 

Головам ОСС 

 

Щодо співпраці 

 
Запрошуємо представників 

ОСС і студентських Профкомів! 

 
Вітаємо Вас з Новим роком і запрошуємо приєднатися студентів до участі в 

проекті «Інформаційні онлайн-сесії «Молодь і Європа». Головною метою проєкту є 

поширення знань про: 

 європейсько-українські відносини; 

 можливості та перспективи для студентської молоді; 

 шляхи подальшої двосторонньої співпраці. 

Учасники інформаційних сесій матимуть можливість дізнатися більше про 

особливості європейської інтеграції України, про програми стажування у Німеччині та 

інших країнах ЄС у період зимових або літніх канікул та поставити запитання 

експертам у цій галузі. 

Проектом передбачено проведення упродовж січня-лютого 2021 року 5 

інформаційних онлайн-сесій за допомогою програми ZOOM за наступним графіком: 
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№ Назва області Дата 

проведення 

Дедлайн 

реєстрації 

1 Луганська, Донецька, Запорізька, 

Харківська, Дніпропетровська 

28.01.2021 р. 26.01.2021 р. 

2 Одеська, Миколаївська, Херсонська, 

Кіровоградська 

04.02.2021 р. 02.02.2021 р. 

3 Київська, Чернігівська, Сумська, 

Полтавська, Черкаська і м. Київ 

11.02.2021 р. 

 

09.02.2021 р. 

4 Житомирська, Вінницька, Тернопільська, 

Хмельницька, Чернівецька 

18.02.2021 р. 16.02.2021 р. 

5 Рівненська, Волинська, Львівська, 

Закарпатська, Івано-Франківська 

25.02.2021 р. 23.02.2021 р. 

 

Просимо поширити інформацію у соц. мережах і на сайті Вашого навчального 

закладу серед усіх студентів. Текст для публікацій можете знайти в Додатку 1 до цього 

листа, а медіа-файли – за посиланням: https://cutt.ly/wjm9TpR 

Інформаційні онлайн-сесії відбуваються в рамках молодіжного проекту 

Профспілкової організації студентів СНУ ім. В. Даля, що проводиться спільно з 

Національною молодіжною радою України в рамках проекту «Зміцнення молодого 

громадянського суспільства та культури пам’яті» у співпраці з DBJR, BDKJ, ТУСК 

«Обнова» та за фінансової підтримки МЗС Німеччини. 

Це не перший і не останній захід. Надалі передбачено організацію онлайн-

тренінгів на різноманітні теми. Коли стабілізується ситуація з Covid-19, то разом 

організуємо студентські поїздки з метою обміну досвідом, екскурсії як в Україні, так і 

в Європі. Тому задля покращення інформування про наукові конференції, про 

студентські з’їзди (з урахуванням карантинних обмежень) та інші всеукраїнські заходи 

і проекти просимо до 23 січня 2021 р. включно заповнити представників ОСС, 

студентських Профкомів та інших молодіжних організацій ЗВО цю гугл-форму: 

https://cutt.ly/sjm1GI4  

 

З повагою –  

В. о. Голови ПОС 

СНУ ім. В. Даля                                                        Богдан КОСОГОР 
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Додаток 1 
 

Реєструйся на інформаційні онлайн-сесії «Молодь і Європа» 

https://cutt.ly/TjxTDY7  

 

Дізнаєшся про: 

- молодіжні цілі ЄС; 

- європейсько-українські відносини; 

- можливості стажування в Німеччині та інших країнах Європи. 

 

Подія в Facebook: https://fb.me/e/10VQcvU1s  

 

Онлайн-сесії відбудуться у Вашій області за допомогою програми ZOOM о 18:00 за 

наступним графіком: 

 

*- дедлайн реєстрації на онлайн-сесію 

 

1. 28.01.2021 р. (26.01.2021*) -- Луганська, Донецька, Запорізька, Харківська, 

Дніпропетровська. 

2. 04.02.2021 р. (02.02.2021*) -- Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська. 

3. 11.02.2021 р. (09.02.2021*) -- Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, 

Черкаська. 

4. 18.02.2021 р. (16.02.2021*) -- Житомирська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, 

Чернівецька. 

5. 25.02.2021 р. (23.02.2021*) -- Рівненська, Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-

Франківська. 

 

Після реєстрації на свою електронну скриньку ви отримаєте посилання на ZOOM. 

Підключайтеся у визначений день і час за 10 хв до початку. До зустрічі ;) 

 

Інформаційні онлайн-сесії відбуваються в рамках молодіжного проекту Профспілкової 

організації студентів СНУ ім. В. Даля, що проводиться спільно з Національною молодіжною 

радою України в рамках проекту «Зміцнення молодого громадянського суспільства та 

культури пам’яті» у співпраці з DBJR, BDKJ, ТУСК «Обнова» та за фінансової підтримки МЗС 

Німеччини. 

#Civicsocietycooperation #NYCU #SNU #Profkom #prof-kom #ЄС #students 

#профспілка #ОСС 
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