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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 «Міжнародний туризм», що 

запропонована на географічному факультеті в межах спеціальності «Туризм». 

Цього року я закінчила ______________________________ (назва закладу освіти) за 

спеціальністю _____________________ (назва спеціальності), де отримала високі результати з 

предметів ____________________ (перерахувати, у т.ч. англійської мови, економіки, географії), які є 

важливими при опануванні галузі міжнародного туризму. 

Розглянувши освітню програму «Міжнародний туризм», я виявила, що більшість навчальних 

дисциплін спрямовані на отримання саме таких знань і навичок, які в майбутньому дозволять 

реалізувати мою мрію – стати фахівцем з організації міжнародного туризму, керувати туристичною 

діяльністю в Україні та світі загалом, планувати й реалізовувати туристичні подорожі, пізнавати 

довколишній світ та навчитися працювати в міжнародному середовищі. Окрім того, в освітній 

програмі зазначені компетентності, які пов’язані з сучасними знаннями і технологіями та необхідні 

для роботи фахівця в галузі міжнародного туризму, передбачено багато практичного навчання, 

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

Наш регіон є надзвичайно привабливим для розвитку міжнародного туризму, тому я в майбутньому 

бачу гарні перспективи для свого працевлаштування, а отримані знання будуть цінними для 

реалізації сталого туризму в Україні. 

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 міжнародного туризму! 

Розумію, що навчання в Чернівецькому національному університеті потребує значних зусиль, 

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

нашого вишу! А наведені мною аргументи вибору даної освітньої програми допоможуть при 

зарахуванні мене до лав студентів географічного факультету. 

 

Дякую щиро за час, який Ви виділили на мій мотиваційний лист. 

З повагою, Аліна Гуцуляк 

25 липня 2022 року     Підпис 

mailto:a.gutsuliak@gmail.com

