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Шановний Романе Івановичу! 

Я, Роман Романюк, звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист 

щодо зацікавленості навчатися на бакалаврській освітній програмі «Географія» за 

спеціальністю 106 Географія Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, оскільки саме тут навчання географії має давні традиції, а університет входить 

до переліку найретинговіших закладів України. 

Географія захоплювала мене завжди під час шкільних років, тому що ці знання можна 

застосовувати у повсякденному житті. Особливо цікавими для мене були практичні уроки географії 

пов’язані зі спостереженням за довкіллям і оцінкою господарської діяльності людини. Мені особливо 

імпонували спільні географічні проекти у класі, де мені вдалось виявити свої лідерські та командні 

якості, розвинути громадянську відповідальність Я зрозумів, що професіонал у географії дуже 

потрібен Україні у ці складні часи, щоб налагодити ефективне використання природних ресурсів і 

забезпечити сталий розвиток громад. Саме на це спрямована освітня програма «Географія», метою 

якої є навчити розв’язувати практичні проблеми у професійній діяльності з географії.  

Навчаюсь у старших класах «Назва школи», я показував відмінні знання з географії та історії, 

відвідував гуртки з краєзнавства та економіки. За роки шкільного навчання я брав участь в 

учнівських олімпіадах з географії та економіки, неодноразово брав участь у шкільних 

позакласних заходах і турнірах з географії. У цьому мені допомогли знання, отримані з відео 

науково-популярного ютуб-каналу «Цілком природно» географічного факультету. Окрім того, 

я відвідував наукові пікніки в Чернівцях, де мене найбільше зацікавили локації географічного 

факультету Вашого університету. Це спонукало мене зареєструватися та успішно пройти 

наукову школу «Я – географ» у Вашому університеті. 

Ретельно ознайомившись зі змістом освітньої програми «Географія», я переконаний, 

що мої уже здобуті навички і належні академічні результати якнайкраще допоможуть у 

навчанні на обраній спеціальності. У майбутньому географічний фах дасть змогу мені стати 

потрібним фахівцем в Україні, який зможе розв’язувати проблеми взаємодії людини і 

довкілля, а Ваш університет має усі необхідні ресурси, щоб створити сприятливе середовище 

для мого професійного розвитку. Тому дуже очікую позитивного рішення щодо можливості 

навчатись на освітній програмі «Географія» у Вашому закладі. 

З повагою, Роман Романюк 

20.08.2022.          Підпис 
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