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імені Юрія Федьковича 

Роману ПЕТРИШИНУ 

_______________________________ 

прізвище, ім’я по-батькові здобувача, 

адреса __________________________ 

________________________________ 

електронна пошта, номер телефону 

Шановний Романе Івановичу ! 
Я,________________________, випускник ЗВО___________________ за 

спеціальністю ________________________________, маю добрі оцінки з 

профільних предметів, такі як: макроекономіка, вища математика,  менеджмент, 

також цікавлюся туристичними дисциплінами за цією спеціальністю. Я завжди 

хотів(ла) бути керівником і вважаю, що ЧНУ може допомогти мені перетворити 

свою мрію в реальність. Отримавши диплом магістра з менеджменту туристичної 

індустрії, я зможу прокласти шлях до своєї мрії, оскільки освітня програма 

магістра зі спеціальності «Менеджмент» допоможе мені набути навички та 

здобути знання та уміння, необхідні, щоб стати успішним працівником 

туріндустрії. 

Після ретельного перегляду освітньої програми «Менеджмент туристичної 

індустрії» я усвідомив(ла), що вона була розроблена, ніби, для мене. Усі предмети 

здаються цікавими та актуальними. Особливо мені сподобались курси з 

самоменеджменту, транскордонного регіонального співробітництва в 

туристичній галузі, тощо. Як я з’ясував(ла), на цій освітній програмі вивчають 

дисципліни, пов’язані як з національним, так і міжнародним туристичним 

бізнесом, а також значну увагу приділяють розвитку у студентів практичних 

навичок, які є такими необхідними для створення власного туристичного бізнесу. 

Цей практичний досвід лише підвищив мій інтерес продовжувати освіту та 

вступити до магістратури за ОП «Менеджмент туристичної індустрії». Значна 

кількість викладачів факультету, в тому числі кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту, проводить семінари, зустрічі та форуми із 

залученням представників туристичного бізнесу.  

Я щиро прагну навчатися на освітній програмі «Менеджмент туристичної 

індустрії», бо переконаний(на), що ця програма допоможе мені розвинути себе як 

професіонала, лідера команди та виховати навички спілкування, які необхідні для 

моєї майбутньої кар’єри. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті ЧНУ, бо це 

допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за себе, але і за весь 

колектив, який є важливим для керівника туристичного бізнесу. Я знаю, що 

навчання на другому рівні вищої освіти є складним завданням, однак я 

переконаний(на), що зможу подолати будь-які перешкоди та досягнути значних 

успіхів. 

 З повагою, __________________. 

Дата        Підпис 
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