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ПРИВІТ, МЕНЕ ЗВАТИ АЛЬОНА І Я ХОЧУ ПОДІЛИТИСЯ З 

ТОБОЮ ДОСВІДОМ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ERASMUS+

Спеціальність: Маркетинг 

ОКР: Магістр

Курс навчання: 2

Період побільності: рік

Програма: подвійний

диплом з написанням

магістерської дисертації



ЩОБ ОТРИМАТИ ТЕ, ЧОГО НІКОЛИ НЕ МАВ – ПОЧНИ 

РОБИТИ ТЕ, ЧОГО НІКОЛИНЕ РОБИВ – ЇДЬ НА ЕРАЗМУС 

Все своє життя я шукала пригод, нових вражень та знайомств з новими

людьми. І ось одного разу я почула про міжнародні проекти від

ERASMUS+. Перше моє запитання було: “Як? Невже можна поїхати в 

іншу країну і вчитися там неформальній освіті повністю безкоштовно?”. Я 

була приємно здивована і вирішила взяти участь у такому обміні.



НЕВАЖЛИВО, В ЯКУ КРАЇНУ ТИ ПОЇДЕШ…

Неважливо, в яку країну ти поїдеш на навчання, не важливо, що ти

побачиш, коли вийдеш з аеропорту або вокзалу, а важливо те, чого ти

навчишся на тому проекті і яку це дасть тобі користь у майбутньому.

P.S. Моїм найбільший мотивом було - вийти з власної зони комфорту, 

мультикультурний обмін і звичайно європейська освіта.



ТОЛЕРАНТНІСТЬ. ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ.

Стосунки між викладачем і 

студентом дуже демократичні, 

викладачі аж вимагають, щоб їх

перебивали на лекціях, якщо

щось незрозуміло. 

А ще – продумані навчальні плани, 

неймовірно зручні бібліотеки, 

свіжі статті і книги, практичні

завдання, робота у групах, 

лояльна перевірка домашніх

завдаь та якісні презентації – це

навчання у задоволення.



ПРО ГРУПОВІ ПРОЕКТИ

Що для мене було особливим у 

португальській системі навчання, 

так це групові проекти. Майже

кожен предмет, окрім лекційно-

семінарської частини, має такі

завдання: письмова робота, 

презентація, проект. Наприклад, 

наукову роботу на 25 сторінок ми 

писали і презентували чотирьох. 

Люди різного віку, національності, 

орієнтації – з усіма треба 

спрацюватися і впевнено подати 

свої ідеї. Бал отримують один на 

всіх, критерії оцінювання різні.



ПРО ІСПИТИ

Щодо навантаження, то я б радше сказала, що там серйозно ставляться до навчання, ніж

«важко вчитися». Щоб здати на мінімум, треба опрацювати абсолютно всі матеріали і 

розібратися у текстах і статтях. А сам тест дуже схожий на ЗНО – різного типу 

запитання, обмежений час і постійний контроль без шансу списати.

Максимальний бал отримують дуже рідко і це надзвичайно цінується. Програми курсів

дуже різні, але розроблені так, що готуючись до всього вчасно і не відтягуючи на 

останнє, можна отримати своє європейське А.



ПРО СЕРЕДОВИЩЕ І МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ

Просто уявіть, що на цілий рік тисячі сильних студентів з усього світу з’їхалися

у одне місце. І ти – одна з них. І повинна знайти своїх людей, у яких

вчитимешся і які вчитимуться в тебе. Перші дні – не десятки, а сотні

знайомств. Усіх не запам’ятаєш, але треба виокремити для себе 

середовище, у якому ти яскраво проживеш це маленьке Еразмус-життя.



ПРО ВІДСУТНІСТЬ КОРДОНІВ, ОКРІМ ОСОБИСТИХ

Важко передати відчуття, коли нарешті для тебе відкриті всі кордони Європи, 

а лоукости довозять до топових європейських міст за 10-20 євро. Якщо

заощаджувати, то за стипендію можна об’їздити всі країни ЄС. 



ЧИ Є ЖИТТЯ ПІСЛЯ ЕРАЗМУСУ? РУХАЄМОСЬ ДАЛІ 

Хоч би як я цього не хотіла, 

доводиться проходити через 

«постеразмусівську» депресію. 

Період, коли шкодуєш за тим, чого

не зробив, і сумуєш за своїми

друзями. Але подолати це

допомагає розуміння, що ти взяв 

планку і тепер не можеш

розслаблятися. Я стала думати

більш масштабно. 

Еразмус – це більше, ніж просто 

навчання. Це маленьке життя, яке 

переконує – все можливо, якщо ти

працюєш над собою.



ЯКЩО ТИ ХОЧЕШ ЗАПИТАТИ ЩОСЬ ДОДАТКОВО

Мої контактні дані:

FB: Olena_Shcherbik

еmail: olena.shcherbik@gmail.com

Телефон: +380995016344

Пиши, з радістю відповім на твої

запитання 

mailto:olena.shcherbik@gmail.com


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


