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Шановний Романе Івановичу! 

Прошу Вас розглянути мій мотиваційний лист та взяти до уваги наведені мною аргументи на 

мою користь при зарахуванні на навчання на освітню програму «Готельно-ресторанний сервіс і 

туроперейтинг» бакалаврського рівня, що запропонована на географічному факультеті в межах 

спеціальності «Туризм». 

Цього року я закінчила ______________________________ (назва закладу освіти), де отримала 

високі результати з англійської мови, географії, які є важливими при опануванні даної галузі сфери 

послуг.  

До війни я любила подорожувати з батьками Україною та країнами Європи. Мені завжди 

подобалось спостерігати за роботою персоналу у готелях, ресторанах, туристичних агенціях. Цікавило, 

як створюються туристичні маршрути, підбираються місця для ночівлі туристів та їхнього харчування. 

А ще більше мені до вподоби ті риси, які притаманні працівниками цієї сфери: відкритість, 

комунікабельність, стресостійкість, щирість та позитив. Багато моїх друзів працюють у сфері 

ресторанного господарства. То ж і я почала цікавитись, де готують таких фахівців. І обрала дану 

освітню програму на географічному факультеті, переглянувши сторінку кафедри, яка спеціалізується 

на підготовці кадрів у сфері готельно-ресторанного сервісу і туроперейтингу, в Інстаграм. Переглянула 

презентацію даної програми і мені дуже сподобались можливості стажуватися в найкращих готелях і 

ресторанах при них на курортах Туреччини, Болгарії, Греції, Словаччини, практики, під час яких 

студенти знайомляться з усіма цікавинками України.  

Коли я дізналась, що на географічному факультеті навчались відомі чернівецькі ресторатори, 

власники туристичних агенцій і готелів, то бажання здобувати освіту саме за цієї освітньою програмою 

стало ще більшим!!! Незважаючи на певні проблеми туристичному бізнесу в попередні роки, пов’язані 

з COVID-19 та війною в Україні, вважаю, що дана сфера в повоєнний період розвиватиметься ще 

активніше, оскільки тепер про Україну знає весь світ.  Вважаю, що мої особисті якості, досягнення, 

здібності, а власне: ______________________________________ (перерахувати їх), допоможуть мені 

освоїти даний фах і бути успішною  у сфері готельно-ресторанного сервісу і туроперейтингу! 

Розумію, що навчання в Чернівецькому національному університеті потребує 

дисциплінованості, відповідальності, старанності, проте знаю, що я можу стати гідною студенткою 

Чернівецького національного університету! А наведені аргументи вибору даної освітньої програми 

допоможуть мені при зарахуванні до лав студентів географічного факультету. 

 

З повагою, Аліна Гуцуляк 
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