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З УЧАСНИКАМИ
Учасники обм�ну Erasmus+

2021 року под�лились
частинкою своїх вражень з
вами
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Erasmus Community - це
потужний нетворк�нг
випускник�в програми, як�
допомагають, д�ляться та
надихають
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Інод� вдається
посп�лкуватись не лише у
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процес� живої дискус�ї про
закодонний досв�д
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O N C E  E R A S M U S  
A L W A Y S  E R A S M U S  

E R A S M U S  
з а х о п л и в и й ,  н е з а б у т н � й ,  у с п � ш н и й

Enjoyable
Remarkable
Admirable
Splendid
Magnificent
Unforgettable
Successful

Erasmus - слово, яке ви неодноразово
почуєте в ст�нах Льв�вського нац�онального
ун�верситету, адже для багатьох це мр�я,

над реал�зац�єю якої студенти працюють чи
не з першого курсу.

Erasmus - це можлив�сть, � кожний визначає
цю можлив�сть по-р�зному. 

Так, Erasmus - це про �нше навчання, мову,

знайомства, подорож�, емоц�ї, спогади,

�стор�ї, � цей список ми можемо
продовжувати. А ще краще, якщо ви
д�знаєтесь про те, що таке Erasmus в�д
учасник�в ц�єї програми, студент�в
Франкового ун�верситету.

https://adjectivesstarting.com/definition_of/?adjective=successful


ЧОМУ  СТУДЕНТУ  ВАРТО  ВЗЯТИ  УЧАСТЬ  У
ПРОГРАМІ  ERASMUS+?

"Участь в програм� в�дкриває для вас
перспективи в подальших європейських
проектах. До прикладу, довгострокове
стажування в �нститутах Європейського Союзу.

Але Erasmus+ це не лише про навчання та
європейську систему осв�ти (4 дн� по 2 пари й 3

дн� на самоопрацювання - виглядають як рай),

Тож коли ви повертаєтесь додому в co-living

п�сля зустр�ч� з еразмус�вцями й зустр�чаєте б�ля
комплексу 30 �тал�йц�в, як� переконують вас йти
з ними святкувати, ви очолюєте цю делегац�ю! І
йдете з ними".

“Erasmus - це про поширення
української культури, про дипломат�ю
не в костюмах та за круглим столом, а
в котячому кафе або на барбекю в
парку у В�льнюському пов�т�, про
в�дстоювання позиц�й та про статус:

Once Erasmus - Always Erasmus!"

Юлія Паска
4 курс

 
факультет 

м�жнародних в�дносин

Європейський Гуманітарний Університет
Вільнюс, Литва



Катерина Анісова
4 курс

 факультет 
м�жнародних в�дносин

Віденський університет
Відень, Австрія

"Erasmus - це досв�д, який дозволить вам зм�нитись. Зм�ни
будуть однозначно, можливо, деяк� з них ви в�дчуєте ще там,

на обм�н�, деяк� по приїзду в Україну, а �нш� вже з плином часу.

Перебуваючи в зовс�м �ншому середовищ�, ви почнете
мислити та анал�зувати �накше, ваш� ор�єнтири та ц�нност�
дещо зм�няться, як � ваша реакц�я на под�ї, ситуац�ї чи нов�
виклики. 

Erasmus дає вам можлив�сть пожити дещо �ншим життям, ще
дал� в�д дому, в�д свого оточення, в �нш�й культур� з �накшими
звичаями та ментал�тетом людей. Ви спробуєте багато нового
або дозволите соб� те, про що давно замислювались чи
мр�яли. На Erasmus кожний день буде по-своєму яскравим чи
пам‘ятним, адже ви просто не зможете дозволити соб� сид�ти
без д�ла, пройшовши до того ус� етапи конкурсу, аби таки
отримати цю можлив�сть навчання за кордоном!"



Катерина Кріль
4 курс

 факультет 
м�жнародних в�дносин

Вестмінстерський університет
Лондон, Сполучене Королівство

"Перш� тижн� перебування в Лондон�
були морально складними й не такими
вражаючими, оск�льки ми мали
перебувати на обов’язковому 

10-денному карантин�. Рятувало лише
сп�лкування з м�жнародними
студентами й сп�льн� вечер�.

Коли карантин завершився, перше, що
вразило в Лондон� - простор�сть. Тут
наче легше й в�льн�ше дихати. М�сто
наст�льки �нтернац�ональне, що
хочеться назвати його «маленькою
планетою Земля».

М�й перший день пройшов на парах в
ун�верситет�. Заняття тут в�др�зняються
в�д наших: ми маємо список
обов’язкової л�тератури, який читаємо
вдома та обговорюємо у в�льн�й форм�
на заняттях. В�дпов�дати на парах не 

 обов’язково, але дискус�я так затягує,

що мовчати неможливо.

У Лондон� вирує потужне життя, де
в�дчуваєш себе частинкою чогось
гранд�озного. Я щаслива, що потрапила
саме у Вестм�нстерський ун�верситет з
крутими можливостями та
проактивними студентами".

ВАШІ  ВРАЖЕННЯ  ТА  ДУМКИ  ВІД  КРАЇНИ  
 В  ПЕРШІ  ТИЖНІ  ПЕРЕБУВАННЯ  ТАМ? 



Христина Рорат
4 курс

 факультет 
м�жнародних в�дносин

Зальцбурзький університет
Зальцбург, Австрія

"Нереальна краса навкруги, величн�сть арх�тектури, у
моєму випадку ще й альп�йськ� краєвиди, чар�вн�сть
вуличок, де ти поринаєш в �сторичну епоху музики та
водночас сучасного мистецтва, м�сто, де панує
шалена пристрасть до кави та т�стечок, м�сто, яке
наповнене студентською енерг�єю, престижною
осв�тою та висококвал�ф�кованими викладачами, як�
завжди рад� подати руку допомоги – � цей список
вражень можна продовжувати про прекрасне м�сто
Зальцбург (Австр�я), якому буквально вдалось
торкнутись мого серденька. За пер�од перебування
тут я встигла в�дв�дати фортецю Гогензальцбург, що
вважається одн�єю з найб�льших середньов�чних
фортець Європи, палац М�рабель, який можна
вважати найголовн�шою та, однозначно,

найпрекрасн�шою �сторичною пам’яткою м�ста,

окремої уваги також заслуговують собори в стил�
бароко, монастир� та церкви, тут панує особлива
духовна атмосфера. 

М�й навчальний семестр у Зальцбурзькому
ун�верситет� розпочався з приємної новини, адже
дек�лька предмет�в все ж таки проводяться в
ун�верситет�, що, з� свого боку, було просто
нереальним ще семестр тому для Еразмус-студент�в.

У мене лише другий тиждень навчання за кордоном,

але я вже зрозум�ла, що це вартувало ризикувати та
виходити з� своєї зони комфорту для отримання
таких задоволень, до чого й закликаю вс�х охочих
отримати под�бний подих вражень!"



Анастасія
Уляновська

6 курс
 факультет 

�ноземних мов

Гумбольдтівський університет
Берлін, Німеччина

ЯК  ВЗАГАЛІ  НАВАЖИЛИСЯ  ПОДАТИСЯ  НА
ПРОГРАМУ? ЩО  ЗМОТИВУВАЛО  ВАС  ДО
ТАКОГО  КРОКУ?

"Я багато чула про програму в�д
знайомих, але н�коли не наважувалась
подати документи через невпевнен�сть
у перемоз� в конкурс�. Вже навчаючись
на маг�стратур�, я випадково в чат�
факультету �ноземних мов у Телеграм�
побачила оголошення про Еразмус у
Гумбольдтському ун�верситет� 
м. Берл�н".

"Маленька перед�стор�я: я часто буваю в Берл�н� й кожного разу, коли я проходила повз
цей ун�верситет, я говорила соб�, що колись точно навчатимусь там. Тому це оголошення
в Телеграм� саме про Гумбольдт послугувало таким знаком: зараз або н�коли. І
враховуючи, що я вже була студенткою маг�стратури, це була справд� остання можлив�сть
податись на програму. 

Я подала лише один пакет документ�в, лише у Гумбольдт - � от, вже через к�лька м�сяц�в я,

хоча й тимчасово, але стала студенткою Гумбольдт�вського ун�верситету".



Владислава
Вознюк 
4 курс

 факультет 
м�жнародних в�дносин

Вестмінстерський університет
Лондон, Сполучене Королівство

"Про Еразмус я знала ще з� школи й
з самого початку планувала
подаватись, адже це можлив�сть
спробувати абсолютно �нший метод
навчання, повн�стю зм�нити своє
оточення й просто have fun. Для
мене це був максимальний вих�д �з
зони комфорту (+процес отримання
в�зи досить складний), але уже за 2

тижн� я отримала ст�льки
прекрасних вражень � зустр�ла
ст�льки чудових людей, що все
точно було того варте. Плюс я з
дитинства мр�яла потрапити у
Велику Британ�ю й ще дос� в
шоковому стан� в�д того, що я тут".



Оксана Вихопень
4 курс

 
факультет 

�ноземних мов

Університеті прикладних наук
Ниса, Польща

"Програма Erasmus+ насправд� вражає та
зм�нює тебе як особист�сть в�д А до Я. У
пер�од пандем�ї ус�м було важко, друз� по
р�зних м�стах, 24/7 за комп‘ютером, та й
звикнутись з думкою про те, що наступн�
к�лька м�сяц�в потр�бно буде сид�ти вдома
дуже пригн�чували. 

Коли я д�зналася про можлив�сть податись
на програму обм�ну в Польщу, я, не
думаючи, швидко п�дготувала вс�
документи. І н�коли не пошкодую про це
р�шення! П�д час моб�льност� я не лише
отримала ц�нн� знання для моєї профес�ї, а
й знайшла близьких друз�в у р�зних
куточках св�ту. Можлив�сть розвинути себе
р�зносторонньо, под�литися своїм досв�дом,

культурою � д�знатись про традиц�ї �нших
нац�й стала не менш вагомою причиною
того, чому я наважилась податись на
програму. 

У будь-якому випадку, цей неоц�ненний
досв�д насправд� зм�нив мене. Додому п�сля
моб�льност� н�хто не повертається таким,

яким в�н був до того, ти стаєш кращою
верс�єю себе, що не може не мотивувати
розвиватись дал� та шукати б�льше нових
можливостей".



  Микола 
Бабій
6 курс

 юридичний факультет 

 Уппсальський   університет
Уппсала, Швеція 

ЧИ  ВПЛИНУЛА  ПРОГРАМА  ОБМІНУ  НА  ВАС  ЯК  НА
ОСОБИСТІСТЬ  ТА  ВАШ  СВІТОГЛЯД? МОЖЛИВО,
ВИ  ТЕПЕР  ЩЕ  КРАЩЕ  УСВІДОМЛЮЄТЕ  ЧИМ
ХОЧЕТЕ  ЗАЙМАТИСЬ  В  МАЙБУТНЬОМУ?

"Програма дала мен� великий поштовх у вм�нн�
справлятися з багатозадачн�стю, викликами в
мультикультурному середовищ�, гнучкост� щодо
усп�шного поєднання навчання, активного
соц�ального життя, подорожей та п�знання себе.

Участь у програм� обм�ну внесла свої позитивн�
корективи в моєму св�тогляд� та ц�нностях. Тут я
хочу в�дзначити розвиток м’яких навичок
завдяки численним знайомствам, сп�лкуванню,

нетворк�нгу. Саме ц� навички дуже ц�нуються
сучасними роботодавцями, зокрема в моїй
профес�ї. Окр�м того, я в�дчуваю, що став значно
толерантн�шим та в�дкрит�шим до нових
погляд�в. З впевнен�стю можу сказати, що я
розвинув своє критичне мислення, вм�ння
адекватно оц�нювати та приймати �ншу
позиц�ю.

Безперечно, навчання в Уппсальському
ун�верситет� за програмою Erasmus+ стала
ун�кальною можлив�стю для мого профес�йного та
особист�сного розвитку. 

Як результат, я переосмислив свої
кар’єрн� ц�л�, почав генерувати багато
нових �дей, � тепер знаю, на яких
осв�тн�х та профес�йних  проєктах мен�
сл�д зосередитись. Я став ще б�льш
вмотивованим та усв�домив, що
�н�ц�атива, активн�сть  є ключовими в
нашому розвитку  й н�коли не варто
звол�кати, оск�льки   вс� можливост� для
цього вже є перед вами".



 Боднар Роксолана
 3 курс

 факультет управл�ння
ф�нансами та б�знесу

Державна вища техніко-економічна школа
ім. Кс. Броніслава Маркевича в Ярославі

 

ЯКБИ  ВИ  МОГЛИ  ПОВЕРНУТИСЯ  В  ЧАСІ  ДО
ВАШОГО  ПЕРШОГО  ТИЖНЯ  УЧАСТІ  В  ПРОГРАМІ,
ЯКІ  ПОРАДИ  ВИ  ДАЛИ  Б  СОБІ?

"- не боятись � пробувати без вагань;

- бути впевнен�шою;

- не переживати, що тебе хтось не
зрозум�є або ж буде критикувати;

- просити допомоги, коли це
потр�бно, адже вс� студенти любо
допомагають один одному; 

- Еразмус - це круто, це тв�й р�ст, це
здобуття нового супер крутого
досв�ду й друз�в, тому викладайся на
повну без жодних вагань".







Ольга 
Кровіцька

6 курс
 факультет 

�ноземних мов

Грайфсвальдський університет
Грайфсвальд, Німеччина

ЧИ  ХОТІЛИ  Б  СПРОБУВАТИ  ДОСВІД
ЕРАЗМУСУ  ЩЕ  РАЗ? ЧИ  ЗМІНИЛИ  Б  КРАЇНУ?

"Я б хот�ла спробувати досв�д
Еразмусу ще раз, але, на жаль, на 6

курс� це неможливо. Я повн�стю
задоволена країною,  у як�й я
перебувала (Н�меччиною).

Арх�тектура ц�єї країни дуже гарна,

кл�мат сприятливий, також мен�
сподобалось те, що р�вень
соц�альної п�дтримки високий.

Хот�лось би спробувати пожити
також в Англ�ї".



 Соломія
Павлишин

 4 курс
 економ�чний факультет

Варшавський економічний університет
м. Варшава, Польща

З  ЯКИМИ  ДУМКАМИ  ВИ  ПОВЕРТАЛИСЬ  ДО
УКРАЇНИ  ПІСЛЯ  ERASMUS?  

"Думок було чимало, адже завжди
стараюся усв�домлювати й анал�зувати
кожну емоц�ю та под�ю, що стає
частиною мого досв�ду. Згрупувати їх
тут � передати такими, якими вони
були тод�, межує з фантастикою, проте
я спробую хоча б тр�шки передати вам
той незабутн�й дух програми, ту
пал�тру вражень, як� вона мен�
подарувала, � можливо надихнути
когось стати не просто учасником
Erasmus+, а й творцем нового розд�лу
свого життя. Звичайно, розпочалося
все з пер�оду адаптац�ї, оск�льки на
такий тривалий час одна я не
залишалася, а ще й в �нш�й країн� без
знання м�сцевої мови. При в�д’їзд� в
мен� вирували � тривога, � смуток за
дом�вкою, але ц� емоц�ї перекривали
позитивн� – рад�сть, горд�сть та в�двага. 

Варто наголосити, що у зв’язку з
еп�дем�олог�чною ситуац�єю по всьому св�т�
та в Польщ� зокрема, навчання проводилося
повн�стю дистанц�йно. Тобто в мене була
можлив�сть залишитися в Україн�, але
поїхати за обм�ном – це м�й св�домий виб�р �
один з найкращих, як я зрозум�ла, коли
пакувала вал�зи вже для повернення в р�дн�
краї. Протягом тижня чи двох з’їхалися
резиденти з усього св�ту, а також приїхали
польськ� студенти, тому нас було довол�
багато. Люди надзвичайно позитивн�, щир�
та в�дкрит�. П�д час адаптивного тижня ми
познайомилися, а надал� почали
орган�зовувати сп�льн� поїздки на вих�дних у
р�зн� куточки Польщ�. Вдалося п�дкорити
гори на п�вдн�, насолодитися пром�нчиками
сонця та морським бризом Балтики на
п�вноч�, в�дчути �стор�ю Любл�на, Кракова,

Вроцлава й не т�льки.



Маленький �нсайт: шукайте
туристичн� пункти, бер�ть пут�вники
та по них орган�зовуйте соб�
екскурс�ю. Коли ви в компан�ї,
виходить справд� круто та ц�каво, а
вашою новою навичкою стане вм�ння
розбиратися в паперових картах, а не
лише Google Maps. Проте не об�цяю,

що ви одразу станете експертами та
н�де не заблукаєте. 

Також ми часто збиралися у дворику
гуртожитку пограти чи то волейбол,

чи то футбол, а вечорами по дек�лька
годин обирали ф�льми, щоб пот�м
заснути посередин�, ходили вечорами
гуляти, шукали �тал�йську п�цу, їли
найкращ� млинц� � не розум�ли, чому
журек став традиц�йною польською
стравою. Життя в гуртожитку
виявилося насиченим та сповненим
нових знайомств. Завдяки ц�й
програм� я поборола так званий
«мовний бар’єр» та страх розмовляти
англ�йською мовою. Пам’ятайте, що
викладач� та �нш� студенти готов�
слухати, допомагати та комун�кувати.

В останн�й веч�р еразмус�вц� та польськ�
студенти орган�зували веч�рку на берез� В�сли,

де д�лилися найкращими спогадами, а також
об�цянками, що ми ще побачимося й
приїжджатимемо один до одного в гост�. Тепер
потр�бно вир�шити, коли в Італ�ю, коли в
Н�меччину, а коли назад в Варшаву. Такий
яскравий розд�л! В�н про знайомства, друз�в,

подорож�, зростання, розвиток та самост�йн�сть!

Не потр�бно боятися зловити можлив�сть, г�рше
буде, якщо не спробуєте це зробити".



Вікторія Кравчик
4 курс

 

факультет м�жнародних
в�дносин

Вільний університет Берліна
м. Берлін, Німеччина

"З думкою про те, що жити як до
Еразмусу вже не вийде. Я все ще
дивуюсь, як за такий короткий
пер�од сприйняття св�ту може так
критично зм�нитись. Це стосується
буквально кожного аспекту: п�дх�д
до навчання, виб�р оточення,

ставлення до себе. Зараз д�йсно
можу сказати, що я dream big.

Почала бачити довкола можливост�,
яких ран�ше взагал� не пом�чала. 

Ще було сумно. Еразмус дуже втягує,

з часом починає здаватись, що
"реального" життя в Україн� не �снує.

Є т�льки неймов�рно насичен� дн�,
абсолютно не рутинн� й не схож�
одне на одного. Легко почуватись
щасливою, бо н�як� проблеми, чи то
повна в�дсутн�сть грошей,

бюрократ�я Deutsche Bank, чи дуже
важкий �спит, не здаються аж
такими проблемними. Мен� здається,

я до останнього не могла прийняти
той факт, що доведеться
повернутись. Та й лишати позаду
людей, з якими хочеться проводити
весь час, було, мабуть, найважчим,

що я коли-небудь робила".



 Анастасія 
Коник
 6 курс

 факультет �ноземних мов

Гумбольдтський університет
м. Берлін, Німеччина

УЯВІТЬ, ЩО  ПРОЙШЛО  ВЖЕ  5 РОКІВ  ПІСЛЯ  ВАШОГО
ДОСВІДУ  НАВЧАННЯ  ЗА  КОРДОНОМ, І  ВАС  ЗАПИТАЛИ
ПРО  ОДНУ  НАЙБІЛЬШ  НЕЗАБУТНЮ  ІСТОРІЮ, ЗАТІЮ,
ЯКУ  ВИ  МАЛИ  НА  ОБМІНІ. ПОДІЛІТЬСЯ  НЕЮ  ЗАРАЗ.

"Дещо важко под�литися спогадами про
особлив� пригоди з огляду на те, що саме
навчання проходило в онлайн-формат�, що
унеможливлювало доступ до
ун�верситетської буд�вл�, студентських
�н�ц�атив чи сп�льних поїздок. Я сама
�нтроверт � мало часу прид�ляла
сп�лкуванню з �ншими �ноземними
студентами, однак одна  р�ч мен� д�йсно
запам‘яталася й сподобалася.

Оск�льки я — поц�новувач мистецтва й р�зноман�тних
культурних заход�в, хот�лося ближче ознайомитися й з
культурою Берл�на. Лише з прогресом у вакцинац�ї було 

 в�дновлено проведення Museumssonntag (музейна
нед�ля). У цей особливий день, першої нед�л� кожного
м�сяця, державн� музеї Берл�на в�дкривають свої двер� для
вс�х охочих � дають можлив�сть безкоштовних в�дв�дин.

однак з попередньою реєстрац�єю. У першу таку нед�лю я
не оч�кувала, наск�льки великим буде попит на в�дв�дини
музеїв, тому змогла потрапити лише в 3 найменш
популярн�. Однак наступного разу я склала продуманий
план, завдяки якому вдалося в�дв�дати за один день аж 8

найкращих музеїв та галерей Берл�на! Зокрема, я
побачила чудову колекц�ю природничого музею,

оглянула старовинн� експонати в�домого Пергамону,

побувала в к�лькох картинних галереях � нав�ть у
найстар�ш�й церкв� Берл�на, тепер перетворен�й на музей.

Завершився м�й музейний «заб�г» в�дв�динами Музею
гомосексуальност�, який зац�кавив мене через в�дому
берл�нську толерантн�сть � розмаїття населення. Зв�сно,

не об�йшлося й без к�лькох сотень фотограф�й.



Чому мен� захот�лося виокремити
спогади саме про цю �н�ц�ативу?

Я гадаю, що вона є вкрай важливою як �
для конкретного м�ста, так � в загальному
культурному простор�. Оск�льки в
майбутньому мен� б хот�лося (окр�м
перекладацької д�яльност�) займатися
орган�зац�єю культурних проєкт�в, вкрай
важливо вже зараз звертати увагу на
позитивн� �н�ц�ативи в �нших м�стах та
країнах. Така «музейна нед�ля» дає
можлив�сть популяризувати культуру,

робити її доступною для широкого
загалу, менш забезпечених сфер
населення, як� в �нший час не можуть
дозволити соб� такий спос�б проведення
дозв�лля. І я гадаю, що под�бна �н�ц�атива
була б важливою й для нашого м�ста,

адже ми маємо як багато культурних
об’єкт�в, так � безл�ч людей, як� не можуть
дозволити соб� їх в�дв�дати".



 ERASMUS COMMUNITY

ІНТЕРВ'Ю  З  УЧАСНИКАМИ
ERASMUS РІЗНИХ  РОКІВ  

Erasmus н�коли не завершується...

У Франковому ун�верситет� ком'юн�т�
випускник�в програми Erasmus досить
потужне, � кожний учасник, фактично, стає
амбасадором програми на своєму
факультет�. Студенти з рад�стю д�ляться
своїм досв�дом, допомагають кандидатам у
наступн� роки та беруть участь у
р�зноман�тних �н�ц�ативах, присвячених
тем� закордонного навчання. 

Одними з таких студентських �н�ц�атив є
�нтерв'ю з учасниками програм в�д
"Вісника", студентського проєкту, який д�є
на баз� факультету м�жнародних в�дносин. 

Інтерв'ю оформлюються у двох форматах:

електронними статтями та подкастами й
публ�куються на Telegram-канал� проєкту.

"В академ�чному план� я доформувала свої
науков� �нтереси, отримала ц�нн�
матер�али та практичн� знання. В
особист�сному, я стала ще б�льш в�дкрита
до св�ту. Ну � звичайно, знайомства. У
карантинному рег�он�, з обмеженим
колом людей ви стаєте дуже близькими.

Думаю, що друз� - це головне, що мен� дав
Erasmus".

"Знову ж таки, мен� здається жодна людина, яка
їде по Еразмусу, не повертається такою ж, якою
була до цього. Ми, студенти Еразмусу, один
одного в�дчуваємо, в�дчувається якийсь
“почерк” закордонного навчання, який з нами
лишається.

Я зрозум�ла, наск�льки важливо бачити своє,

рухатися своїм, обирати своє й не розс�юватися.

Важливо залишатися собою, з� своїми мр�ями,

планами, ц�лями".

"Ти н�коли не знаєш, про що тебе спитає
викладач. На заняттях вас можуть
спец�ально розд�лити на пари чи групи,

щоб ви влаштовували гаряч� дискус�ї та
сперечалися. Просять наводити приклади
з� своїх країн, критикувати �нш� держави,

проєктувати те, що ви вивчаєте, на
тепер�шн� под�ї у св�т� тощо".

https://telegra.ph/%D0%86ntervyu-z-YUl%D1%96yeyu-Dolko-07-01
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://telegra.ph/%D0%86ntervyu-z-Oleseyu-Gusak-CHastina-1-vipuskniceyu-fakultetu-dv%D1%96ch%D1%96-uchasniceyu-programi-Erasmus-V%D1%96denskij-un%D1%96versitet-Avstr%D1%96ya-ta-03-15
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ІНТЕРВ'Ю  З  УЧАСНИКАМИ
ERASMUS РІЗНИХ  РОКІВ  

"Австр�я зм�нила мене, адже це
справжн�й досв�д життя в європейськ�й
країн�, а не коротка подорож. Мен�
ц�каво було вивчати р�зн� нов� предмети,

цей досв�д дуже важливий, знайомство з
р�зними викладачами - це величезний
плюс до CV. Я усв�домила, що м�й
напрям - сп�лкування з людьми,

вир�шення проблем, зокрема й у сфер�
м�жнародних в�дносин".

"Так, я познайомилася з багатьма. З
людьми з �нших країн зараз уже менше
сп�лкуємося, а от з одн�єю д�вчинкою з
України ми стали близькими подругами.

Моб�льн�сть - дуже круте м�сце, щоб
знайти нових друз�в, як� не з твого
звичного кола сп�лкування".

"Найкраще в ц�й програм� - можлив�сть
п�знати себе. Це був м�й другий
м�жнародний досв�д. Так, очевидно, що в
першу чергу: ти п�знаєш �ншу країну,

нов� культури навколо, ритм життя
�нших людей. Проте я зрозум�ла, що
важлив�ше - п�знання себе в ц�й �нш�й
країн�, бо коли ти приїжджаєш у нове
середовище, ти починаєш в�дкривати
для себе р�зн� нов� ситуац�ї й досв�ди,

п�знаєш, як ти д�єш у цих умовах".

НАТИСКАЙТЕ  НА  КАРТИНКИ  ТА  НАДИХАЙТЕСЬ  ІСТОРІЯМИ  НАШИХ
РЕСПОНДЕНТІВ

 
БІЛЬШЕ  ВИ  ЗМОЖЕТЕ  ЗНАЙТИ  НА  КАНАЛІ  ВІСНИКА  

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://telegra.ph/%D0%86ntervyu-z-Oleksandroyu-Caruk-05-13
https://telegra.ph/%D0%86ntervyu-z-Anastas%D1%96yeyu-Reutenko-05-23
https://t.me/visnyk_sr
https://t.me/visnyk_sr


 ERASMUS COMMUNITY

ЗУСТРІЧІ  З  ВИПУСКНИКАМИ  
ПРОГРАМИ  ОБМІНУ

Окр�м того, В�снику та В�дд�лу
м�жнародних зв'язк�в вдається
влаштовувати заходи, на яких
учасники розпов�дають свої �стор�ї
навчання за кордоном, незабутн�
враження та д�ляться порадами чи
уроками, як� винесли п�сля
моб�льност�. 

Одним з таких заход�в стала панельна
дискус�я "Навчання за кордоном - не
лише про навчання", 

у як�й сп�керами були випускники
Erasmus 2020 та 2021 рок�в в Австр�ї,
Італ�ї, Швец�ї та Н�дерландах. 





КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Відділ міжнародних зв’язків
Льв�вського нац�онального ун�верситету �м. Івана
Франка
вул. Ун�верситетська, 1, к. 209

79000, м. Льв�в, Україна
Тел./факс: +38(032) 239-41-15

E-mail: vmz@lnu.edu.ua (загальн� питання),

ifnul.erasmusplus@gmail.com (академ�чна
моб�льн�сть)

http://international.lnu.edu.ua

Facebook: http://facebook.com/ifnul.international

Instagram: http://instagram.com/ifnul.international

Години роботи: Понед�лок-П’ятниця 9:00 – 13:00,

14:00-18:00

“Вісник” студентського самоврядування
факультету міжнародних відносин
Льв�вський нац�ональний ун�верситет �м. Івана
Франка
Вул. С�чових Стр�льц�в, 19 (студпрост�р)

79000, м. Льв�в, Україна
Тел./факс: +38(032) 239-41-32

E-mail: visnyk.intrel@gmail.com

https://t.me/visnyk_sr


