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Шановний Романе Івановичу! 

Я, Василь Стефурак, звертаюся до Вас з проханням розглянути мій 

мотиваційний лист щодо зацікавленості навчатися на бакалаврській освітній 

програмі «Гідрометеорологія» за спеціальністю 103 Науки про Землю 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Гідрологічні і метеорологічні явища та процеси одні з найбільш 

важливих у довкіллі. З ними пов’язане життя людей, функціонування 

екосистем. Вони дуже динамічні і різноманітні. Тому питання гідрології та 

метеорології були виключно цікаві для мене протягом навчання у школі. 

Сучасні зміни клімату Землі і наслідки з ними пов’язані – це такі важливі 

питання для вивчення. Їм приділяється велика увага. Наслідки змін клімату, 

впливу людини на клімат і води загалом, важливі як для України, так і для 

нашого регіону. Ознайомившись з освітньою програмою 

«Гідрометеорологія» я побачив, що вона насичена цікавими і важливими 

навчальними дисциплінами. Їх освоєння допоможе мені стати хорошим 

спеціалістом у сфері гідрометеорології. 

Навчаючись у старших класах «Назва школи» я отримав достатньо 

ґрунтовні знання для навчання на даній спеціальності та освітній програмі. 

Також я завжди цікавився інформацією про води, водні об’єкти, клімат, 

явища погоди, яка виходила за рамки шкільної програми. Зажди брав участь 



у заходах практичного характеру, пов’язаних з вивченням вод, клімату, 

погоди. (Також можна вказати участь у відповідних гуртках, 

позашкільному навчанні, олімпіадах, конкурсах тощо). Ретельно 

ознайомившись зі змістом освітньої програми «Гідрометеорологія», я дійшов 

висновку, що уже здобуті мною навички та знання допоможуть мені у 

навчанні на обраній спеціальності. У майбутньому фах гідрометеоролога 

допоможе мені вирішувати актуальні питання вивчення стану водних та 

кліматичних ресурсів і управління взаємодії суспільства з ними. 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 «Гідрометеорологія» у 

Вашому закладі. 

З повагою, Василь Стефурак 

17.06.2022                                         Підпис 


