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Шановний Романе Івановичу! 

Я, Іванка Іванюк, цим мотиваційним листом звертаюсь до Вас щодо вступу до 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на бакалаврську освітню 

програму «Геосистеми та георизики» за спеціальністю 103 Науки про Землю.  

Цього року я закінчила «Назва школи» та отримала найвищі оцінки з географії, біології, хімії, 

фізики, які пов’язані з обраною спеціальністю. Я завжди захоплювалась природою і намагалась 

віднайти пояснення природним явищам. Краєзнавчий гурток та екскурсії, в яких я брала участь в 

школі, також вмотивували мене досліджувати довкілля з метою налагодження гармонійних відносин 

між людиною і природою. Це привело мене до усвідомлення, наскільки важливо знати і вміти 

приймати правильні рішення у природокористуванні, щоб покращити довкілля і попередити природні 

небезпеки. Розглянувши освітню програму «Геосистеми та георизики», я виявила, що більшість 

навчальних дисциплін спрямовані на отримання саме таких знань і навичок, зокрема спостережень та 

управління природними небезпеками, оцінки впливу людини на природокористування.  

Окрім того, в освітній програмі вказані компетентності, які пов’язані з сучасними знаннями і 

технологіями та необхідні для роботи фахівця з управління георизиками та планування безпечного і 

гармонійного розвитку територіальних громад. В освітній програмі передбачено багато практичного 

навчання і виїзних практик, де, на мою думку, вчать застосовувати знання у реальних ситуаціях. У 

нашому регіоні та Україні, на жаль, кількість георизиків зростає, тому отримані знання будуть 

цінними для відновлення та забезпечення стабільного розвитку України.  

За роки шкільного навчання я була активним членом Малої академії наук та брала 

участь у конкурсі наукових робіт ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів у відділенні наук про Землю. У цьому мені посприяли 

знання, отримані з відео науково-популярного ютуб-каналу «Цілком природно» географічного 

факультету. Зацікавленість у цих науках спонукала мене відвідувати профорієнтаційні заняття 

з географії та успішно пройти наукову школу «Я – географ» у Вашому університеті.  

Я і надалі прагну поєднувати навчання з практикою, а Ваш університет пропонує такі 

можливості і може забезпечити мені найкращі ресурси для ефективного навчання. Дякую, що 

розглянули мій лист та сподіваюся невдовзі стати студенткою Чернівецького національного 

університету Юрія Федьковича. 

З повагою, Іванка Іванюк 

20.08.2022.          Підпис 
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