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Шановний Романе Івановичу! 

 

Звертаюся до Вас із проханням розглянути мій мотиваційний лист та прийняти 

позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання на географічний факультет 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 106 

«Географія» ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» 

Дозвольте викласти причини, що мотивують мене до навчання за вище зазначеною 

освітньою програмою у Вашому закладі вищої освіти. 

Цього року я закінчила навчання у ЗСО «Ченівецький ліцей 13» Чернівецької ТГ 

Чернівецької області. За період навчання у школі я цікавилась різними предметами 

(географією, математикою, економікою, інформатикою та іноземними мовами) і тому 

хотілося обрати професію котра б давала можливість залучити весь комплекс моїх знань 

та водночас була б цікавою й корисною для суспільства. Ознайомившись із ОП 

«Регіональний розвиток і просторове планування» я зрозуміла, що це саме те чого я 

шукала. Я люблю свій край і хочу його процвітання. А ставши менеджером (управителем) 

з регіонального розвитку я набуду усіх необхідних знань та навиків для того щоб 

максимально ефективно та раціонально використовувати ресурси краю на користь 

громади. Окрім того, мені дуже подобається навчатись та пізнавати щось нове, а перелік 

курсів які вивчаються на цій освітній програмі забезпечить мені оволодіння актуальними 

та перспективними компетентностями. Адже, на мою думку, на сучасному ринку праці 

затребуваними є саме фахівці які можуть належним чином оцінити потенціал регіону та  

спрогнозувати його розвиток, залучити інвестиції, важливими є вміння використання ГІС 

технологій в управлінні регіоном. Вагомою перевагою є ще й педагогічна складова, що 

розширює спектр можливостей для працевлаштування.  

Ще навчаючись у школі я зрозуміла, що лише вмотивований здобувач освіти 

досягне поставлених цілей. Саме тому я налаштована старанно та плідно навчатись, та 

брати активну участь у студентському самоврядуванні.  

 

Щиро дякую за виділений час і розгляд мого мотиваційного листа. 

З повагою, Вікторія Перемога 

22.08.2022 р. Підпис 
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