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Шановний Романе Івановичу! 

Цим листом я хотів би звернутися до Вас з приводу вступу до 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на 
бакалаврську освітню програму «Міжнародний туризм», про яку довідався з  
офіційного сайту закладу освіти.  

Цього року я закінчив _________________________ та отримав найвищі 
        назва школи 

оцінки з географії, економіки, англійської мови та громадянської освіти, які 
пов’язані з обраною спеціальністю. Я завжди захоплювався подорожами, а  
краєзнавчий гурток та екскурсії, в яких я брав участь, стимулювали мене 
досліджувати природні та культурні надбання рідного краю.  

Розглянувши освітню програму «Міжнародний туризм», я виявив, що 
більшість навчальних дисциплін спрямовані на отримання саме таких знань і 
навичок, які в майбутньому дозволять реалізувати мою мрію  - стати фахівцем з 
організації міжнародного туризму, керувати туристичною діяльністю в Україні 
та світі загалом, планувати й реалізовувати туристичні подорожі, пізнавати 
довколишній світ та навчитися працювати в міжнародному середовищі. 

Окрім того, в освітній програмі зазначені компетентності, які пов’язані з 
сучасними знаннями і технологіями та необхідні для роботи фахівця в галузі 
міжнародного туризму, передбачено багато практичного навчання, стажування і 
виїзних практик, де, на мою думку, вчать застосовувати знання у реальних 
ситуаціях. Наш регіон є надзвичайно привабливим для розвитку міжнародного 
туризму, тому я в майбутньому бачу гарні перспективи для свого 
працевлаштування, а отримані знання будуть цінними для реалізації сталого 
туризму в Україні. 

Вважаю, що я маю достатньо особистих якостей, здібностей та досягнень, 
а саме: ______________________________________________, щоби навчатися 

перерахувати їх! 
на обраній освітній програмі. 

Глибоко усвідомлюю, що навчання в університеті вимагає чималих зусиль,  
старанності, дисциплінованості та відповідальності, однак вірю, що зможу  стати 
успішним і гідним студентом Чернівецького національного університету  імені 
Юрія Федьковича.  Переконаний, що це - саме той шлях особистого розвитку і 
вдосконалення, котрий підходить для мене. 

 
 
З повагою, Дмитро Остапенко 
27 липня 2022 р.                                                                                Підпис 


