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Впевнені, що ви 
неодноразово чули слово “Еразмус”  у стінах
нашого факультету. Або ж знайомі з тими
студентами, яким вдалось  провести цілий

семестр за кордоном, в іноземному університеті в
рамках цієї  програми, і тепер ви також мрієте 
 використати цю можливість. Тому саме для вас
наша команда підготувала новий Вісник, аби ви

мали змогу дізнатись більше про програму
мобільності Erasmus+.



Участь у семестрових Еразмус-

проектах для вас забезпечуЄться
лише нашим ЛьвIвським

нацIОнальним унIВерситетом.

 Такі проекти мають міжуніверситетський характер, тому
укладання угод між університетами є основною умовою
участі. 

Після опублікування переліку усіх наявних пропозицій, на
наступний семестр оголошується конкурс, за результатами
якого номінуються студенти від нашого університету. А
вирішальне слово щодо вашої участі у програмі
мобільності залишається за університетом, що запрошує. 

ЕРАЗМУС+

!



тут ви знайдете усі відкриті конкурси

Як знаходити
програми? 

Сайт Відділу міжнародних зв'язків ЛНУ:

дивіться уважно, чи цей
конкурс доступний для
вашої кафедри 

натисни сюди

обери перше посилання

у цьому випадку конкурс відкритий для усіх
факультетів та спеціальностей 

https://international.lnu.edu.ua/


середній бал успішності для студентів: вище

4,0 балів за п'ятибальною шкалою оцінювання;

відсутність академічних та фінансових

заборгованостей, дисциплінарних стягнень;

знання основної/додаткової іноземної мови,

необхідної для навчання в університеті, що

приймає.

 

студенти ІІ - ІІІ курс�в та студенти І
курсу маг�стратури мають можлив�сть

подавати заявку на конкурс Erasm
us +

Вимоги до

студент�в

Критер�ї в�дбору
 учасник�в5,0 – 50 балів

4,90 – 4,99 - 48 б.
4,80 – 4,89 - 46 б.
4,70 – 4,79 - 44 б.
4,60 – 4,69 - 42 б.
4,50 – 4,59 - 40 б.
4,40 – 4,49 - 38 б.
4,30 – 4,39 - 36 б.
4,20  –  4,29 -34 б.
4,10  – 4,19 - 32 б.
4,00  – 4,09 - 30 б.

Оцінюється на підставі загального середнього
балу успішності: для бакалаврів за період
навчання на бакалавраті; для магістрів за

період навчання на бакалавраті та за
перший семестр навчання у магістратурі.

 
Оцінюється на підставі офіційного
сертифіката чи іншого офіційного
документа (Language Assessment

Sheet - LAS).
 

Рівень B1 – 5 б.
Рівень B2 – 10 б.

Рівень C1/C2 – 15 б. 

1. Академічна успішність

2. Рівень знання іноземної мови



- рівень професійної компетентності/досвід роботи за фахом;
- досвід міжкультурних комунікацій, зокрема участь у міжнародних школах,
конференціях, тренінгах тощо;
- активна участь у навчальній, науковій та позанавчальній діяльності ЛНУ;
- список публікацій (в українських виданнях - 1 бал;  в міжнародних - 2 бали);
- участь в олімпіадах, конкурсах наукових робіт за фахом за період навчання в
університеті (у всеукраїнських - 1 бал, у міжнародних- 2 бали). 

- логічність, послідовність і грамотність (2 бали);
- прагнення до професійного розвитку (2 бали);
- обґрунтування доцільності участі в програмі мобільності (2 бали); 
- прагнення того, хто навчається працювати для досягнення високих
результатів навчання (2 бали).

Знання національної мови приймаючого університету:
LAS Piвень В1 - 1 бал

LAS Piвень В2 - 2 бали
LAS Piвень C1/C2 - 3 бали

- ступінь відповідності обраних дисциплін з профілем спеціальності (2 бали);
- ступінь деталізованості плану навчання або дослідження (1 бал);

- узгодження плану із структурними підрозділами номінуючого університету
(кількість перезарахованих кредитів в ЛНУ ім. Франка, 1 бал).

Визнані на міжнародному pівні сертифікати з мовної компентенції:
Рівень В1 - 4 бали

Рівень В2, С1 - 5 балів

3. Академічний профіль (максимум 8 балів) -
резюме/CV:

4. Якість плану навчання (максимум 4 бали):

5.Мотиваційний лист (максимум 8 балів):

Додаткові бали



Аплікаційна форма (Studепt Арр1ісаtіоп Fоrm) -
бланк розміщений на сайті Відділу;

Резюме (формат Еuгораss);

Мотиваційний лист;

Фотокопія першої сторінки закордонного паспорту;

Довідка про навчання в ЛНУ англійською
(звертайтесь до навчальної частини);

План навчання (Lеагпіпg Аgгееmепt fог Studies
(бланк знайдете на сайті Відділу) - необхідно набрати

30 кредитів ECTS за один семестр);

для бакалаврів - виписка з оцінками та кредитами з
кожного предмету (Transcript of Rесоrds), завірена в

деканаті; для магістрів - сканована копія диплому
бакалавра з додатком до диплому.

Сертифікат про підтвердження знання іноземної
мови не нижче

 

 

 

 

 

 

 

рівня, визначеного в угоді (перевага надаватиметься
офіційним міжнародним сертифікатам, а також

сертифікатам знання іноземної мови, виданих в ЛНУ ім.
Франка). У випадку відсутності сертифіката необхідно

заповнити Language Assessment Shееt, завірити його у
викладача іноземної мови та поставити печатку в

деканаті.

Пакет документ�в



Документи, якI, фактично,  I

розпоВIдають комIсiЇ про вас, ваш

профIль: здобутки, дIЯльнIсть,

прагнення та плани - це

мотивацIйний лист та резюме

Ми пIдготували для вас поради щодо

оформлення цих складових пакету

документIВ



Мотиваційний лист – це есе, у якому ви
пояснюєте приймальній комісії, чому саме вас
повинні обрати. Для вступу на програму
важливо правильно підготувати якісний МЛ та
якнайповніше обґрунтувати вашу позицію,
бажання та сенс участі в програмі. Навіть якщо
у вас багато заслуг та ідей, з якими ви з радістю
можете поділитися з комісією - важливо
правильно їх ‘спакувати’ і презентувати.

МЛ - це ваш шанс виділитись на фоні інших і
переконати членів комісії, що прийняти вас -

найкращий варіант. Саме тому текст МЛ повинен
бути формальним, але "ЖИВИМ": він повинен

розкрити вашу особистість, усі слова мають звучати
вашим голосом – унікальним, надихаючим, таким,

який точно запам’ятають.

Немає жодних загальних правил
оформлення МЛ, адже це документ, в якому
ви маєте продемонструвати свою
креативність та оригінальність, хоч окремі
структурні формати все ж існують.

MOTIVATION LETTER



•  Наявність ‘шапки’ на сторінці (мотиваційний лист:
хто, на яку програму);
•  Введення. Поясніть ваш зв’язок з програмою
(чому вона вас цікавить, ваша особиста історія, але
тільки релевантні моменти, можливо, зв’язок із
вибором спеціальності на бакалавраті і майбутньої
професії із даною програмою).
•  Опишіть свій досвід (чого ви досягли та як це
може допомогти у майбутньому).
•  Поділіться досвідом участі у конференціях або
іншим релевантним академічним досвідом.
•  Розкажіть про ваш вибір і на чому саме ви хочете
сфокусуватися, коли вступите.
•  Не соромтеся розповісти чим саме вас приваблює
можливість цього навчання (матеріальна технічна
база, професори, позанавчальне життя).
•  Завершіть висновками (що ви хочете присвятити
свій потенціал програмі, показати свій досвід у
науковій спільноті).
•  Подякуйте за увагу.

Структура МЛ



ОбҐрунтування
переваг та вашоЇ
зацIкавленостI в

унIверситетIЦIЛI I плани

• Напишіть про свої сильні сторони і
пам’ятайте, що до кожного
твердження, пов’язаного із
програмою, треба навести приклад із
життя.
• Опишіть вже наявні знання, які
допоможуть вам у цьому університеті.
• Наведіть відповідний досвід роботи і
поясніть, яким чином він вам
допоможе на обраній програмі.

• Наведіть приклади декількох
курсів, які вас цікавлять, чи

професорів, у яких ви хочете
навчатись; поясніть свій вибір.

• Розкажіть, що ви знали про свої
альтернативи, але свідомо обрали

саме цей університет.

Про досвIД, здIбностI та

досягнення

• У введенні обґрунтуйте вибір даної
програми: чому це важливо для вас? 
• Наведіть приклад праць сучасних вчених,
книг, подій із життя, які вплинули на вас;
поясність, як це пов’язано з вашим вибором.
• Виявіть компетентність у своїй
спеціальності: це підтвердить вашу
зацікавленість.

• Які у вас цілі і як саме цей
університет сприятиме їхній
реалізації?
• Найголовніше – не забудьте
написати, що ви можете дати
цьому університету.

• Завершити треба на
позитивній, оптимістичній,

надихаючій ноті.
 ! Для участі у програмі
Erasmus+ ваш лист має
охоплювати лише одну

сторінку А4.

В

Введення

НашI поради у

написаннI МЛ

Висновок



Ви можете поділитись негативним досвідом, який вас
навчив чомусь. Тобто, якщо у вашому житті була важка

ситуація, яку ви подолали, то про неї не тільки можна,
але навіть треба розповісти. Але не варто висвітлювати

свої слабкі сторони чи писати про малий досвід.
Головне, пишіть так, щоб це викликало повагу та

захоплення, а не жалість.

Помилки при

написаннI МЛ 

Слабкі сторони 

Кліше-фрази

I have always dreamt about this University…
Literature is a study of…
My dad is a scientist and I want to be a scientist 
I want to become a great historian
I have always been interested in…
I have always wanted to pursue a career in…

Ось приклад фраз, які НЕ треба вживати:

Сленги/скорочення/заяви 

У жодному разі не можна використовувати сленги,
скорочення або різкі заяви (My nation is the smartest / I hate

someone / I do not like this country), адже ваш лист будуть
читати професори та доценти.



РечI, яких краще

уникнути при написанHI

мотиваЦIЙного листа:

• Переклад тексту з вашої мови на мову
написання МЛ: старайтесь “думати
англійською”
• Використання риторичних питань
• Повтор інформації з резюме.

А також радимо:

Ваш мотиваційний лист має бути
спрямований на конкретний університет,
тому описуйте чому ви обрали саме його.
У випадку подачі пакету документів на

програму Erasmus+ не варто
використовувати один лист для різних
університетів, змінюючи лише місто та
країну. Якщо ви дійсно прагнете там
провести семестр - пошукайте більше
інформації про цінності цього ВНЗ,

досягнення, курси - це буде корисно для
вас з різних аспектів.



Це комплекс навичок, які
відповідають за успішну участь у

робочому процесі та високу
продуктивність. Такі навички

важливі незалежно від професії
чи сфери діяльності. Приклад:

ефективна комунікація,
емоційний інтелект, вміння

вирішувати конфлікти,
працювати в команді та

мотивувати.

ЯкI навички слIд

описати в

мотивацIйному

листI?

Hard
Skills

Soft
Skills

Професійні навички,
яких можна навчитися
і виміряти. Приклад:

знання іноземної
мови, вміння

користуватись
комп’ютерними

програмами, такими
як пакет Microsoft

Office, Photoshop і т.д.

У мотиваційному листі слід акцентувати увагу
саме на  Soft skills, бо основні Hard skills будуть
перераховані у резюме.  ПРОТЕ приймальній

комісії важливо не лише те, що у вас є цей навик,
але і те, як ви його отримали і будете

застосовувати під час навчання.



Critical
thinking

Leadership

3 НАЙБIЛЬШ

ЗАТРЕБУВАНI SOFT SKILLS

ДЛЯ УНIBЕРСИТЕТIВ

Teamwork

Лідерство - вміння виявляти
відповідальність за себе та інших
людей. Для цього потрібно мати

внутрішню силу, вміти ставити цілі і
налаштовувати процес для їхнього
застосування, мотивувати людей,

перемагати та вирішувати конфлікти.

Вміння працювати в команді - для
університету не менш важливу

роль відіграє також ваше вміння
бути командним гравцем. Це

стосується як навчального
процесу (участь у спільних

проектах, презентаціях), так і
позанавчального (чи зможете ви

подружитися з усіма чи
організувати щось в команді).

Критичне мислення - вміння чітко та
раціонально мислити, розуміти логічний

зв’язок між різними концепціями та ідеями,
проявляти свідому частку скептицизму.



 
Analytical mind - аналітичний склад

розуму
Communication skills - навички

спілкування
Creativity - креативність
Confidence - впевненість

Critical thinking - критичне мислення
Effectiveness - ефективність

Goal setting - постановка цілей
Managing conflicts - вміння впоратись із

конфліктними ситуаціями
Problem solving - вирішення проблем

Productivity - продуктивність
Public speaking - виступ на публіку

Research - ретельний пошук
Responsibility - відповідальність

Teamwork - вміння працювати в команді.

КориснI якостI

За цим посиланням ви знайдете приклад МЛ, який
пропонує Відділ міжнародних зв’язків нашого
університету.
За цим посиланням ви знайдете приклад вимог до
МЛ на інші програми. 

https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/motivation-letter/
https://telegra.ph/Priklad-vimog-Motivac%D1%96jnogo-lista-02-25


Для участі у програмі Erasmus+ вам необхідно
заповнювати лише шаблон EuroPass для вашого
резюме. На цій платформі усе вже згруповано та

структуровано розміщено - за вами лишається
лише заповнення відповідних секторів.

CV  - це документ, за
допомогою якого, ви
“спрощуєте життя”
приймальної комісії,
представляючи
найважливіші аспекти
вашого академічного і
професійного досвіду.

Найчастіше, CV —  це перший документ,
який приймальна комісія читає, щоб скласти
перше враження про кандидата.

CV - Curriculum Vitae

РЕЗЮМЕ

Порада
не соромтесь

використовувати своє фото у
CV EuroPass.



1) Тільки актуальна інформація;
2) Максимально ефективне представлення
сильних сторін вашого профайлу;
3) Професійна і грамотна подача кожного
пункту в резюме.
4) Намагайтеся писати все чітко та
зрозуміло, без зайвих деталей.

ГоловнI принципи

написання CV:

Ваше ім’я і
контактна

інформація.

Ваша освіта і всі
інші додаткові

курси (повністю
представте Ваш

ВНЗ)

Ваш досвід роботи,
включаючи
стажування

(детальніше про
компанію та обов’язки,
які Ви там виконували)

Додаткова інформація
(особисті

характеристики,
досягнення, захоплення

і тд.). Уникайте
загальних

характеристик.

Групи IнформацIЇ:

CV можна умовно

роздIлити на 4 частини:

Контактна інформація. Освіта. Професійний
досвід. Видання. Мови. Досягнення

+ Волонтерство
+ Зацікавлення
+ Рекомендація



- Стандартний шрифт Times New Roman
або Arial, 10-12 pt.
- Краще не використовувати курсив чи
підкреслення. 
Найоптимальнішим варіантом буде
використання жирного шрифту для
виділення важливої інформації, а також
Заголовку, відступів і пропусків. Не варто
перезавантажувати своє CV текстом.
 - Починайте кожен рядок із активних
дієслів (organized, leveraged, increased…) 
- Конкретно описуйте свій досвід і, де
можливо, покажіть результат ваших дій. 
- Підлаштовуйте своє CV відповідно до
тих якостей і цінностей, які вимагає
навчальний заклад для ідеального
кандидата.

Оформлення

CV



Не існує єдиного формату. Щодо академічного
СV, то перш за все варто орієнтуватись на
приклади із сайту університету, які можна

запитати у Admission Office.
 

Строгого ліміту щодо кількості сторінок немає,
зазвичай це приблизно 2-5 сторінок.

 
На прочитання CV витрачають не більше 30

секунд, тому треба описати максимально чітко
досвід, який знадобиться для обраної вами

програми.
 

Перелічувати свій досвід від нещодавно
здобутого до найдавнішого.

Поради, якI знадобляться

для оформлення CV для

Iнших академIчних

конкурсIв.



Instagram
Telegram: @yulkol

Ви також можете
прочитати інтерв'ю про

досвід Юліанни за кордоном

Вам необх�дна
допомога?

Не соромтесь та пишіть нашим студентам, які
вже мали досвід участі у програмі ERASMUS+

Юліанна Колотило 
Університет Гронінгена,

Нідерланди

Владислава Селезько
Університет Фоджа, 

Італія

Instagram
Telegram: @fulyada

Юлія Долько
Університет Деусто, 

Іспанія

Instagram
Telegram: @julia_dolko

https://www.instagram.com/p/CH3kmutJYD5/
https://telegra.ph/%D0%86ntervyu-z-YUl%D1%96annoyu-Kolotilo-studentkoyu-fakultetu-uchasniceyu-programi-Erasmus-Un%D1%96versitet-Gron%D1%96ngena-N%D1%96derlandi-01-29
https://www.instagram.com/p/CBJCmwlDpDH/
https://www.instagram.com/julia.dolko/?hl=uk


Олександра Євдокимова
Університет Загреба, 

Хорватія

Instagram
Telegram: @sashayevdokymova

Ви також можете
прочитати інтерв'ю про

досвід Олександри за
кордоном

Ольга Рибалко
Університет Фоджа, 

Італія

Instagram
Telegram: @HelgaRybak

Владислава Меланко
Університет Зальцбурга, 

Австрія

Instagram
Telegram: @fluoxetine1t

Ви також можете
прочитати інтерв'ю про

досвід Владислави за
кордоном

https://www.instagram.com/sasha_yevdokymova/?hl=uk
https://telegra.ph/%D0%86ntervyu-%D1%96z-Oleksandroyu-YEvdokimovoyu-vipuskniceyu-fakultetu-m%D1%96zhnarodnih-v%D1%96dnosin-2020-r%D1%96k-studentkoyu-Un%D1%96versitetu-Tartu-Esto-01-27
https://www.instagram.com/helga_29_/
https://www.instagram.com/fluoxetine1t/
https://telegra.ph/%D0%86ntervyu-z-Vladislavoyu-Melanko-studentkoyu-fakultetu-uchasniceyu-programi-Erasmus-Zalcburzkij-un%D1%96versitet-Avstr%D1%96ya-02-28


Щиро вдячні за
вашу увагу!

Сподіваємось, ця інформація
була корисною для вас!

За цим посиланням ви
можете залишити свої думки
щодо цього випуску Вісника

ЕР
АЗМ

УС+

https://docs.google.com/forms/d/1mPQhnN-szbQqkNy-iaW7XEyh0by_oGWy3GA8s9GSfOQ/edit

