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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Я хотів би подати заявку на 1 курс підготовки бакалавра середньої освіти 

(Географія) на 2022/2023 навчальний рік, який я вибрав, виходячи з мого 

інтересу до природничих наук, зокрема географії. З дитинства цікавлюся 

навчальною літературою, науковими та документальними фільмами на 

географічні теми. Вважаю, що на обраному курсі маю можливість 

поглибити географічні знання про нашу планету та наше навколишнє 

середовище. 

Вибір Інституту та конкретної спеціальності обґрунтований 

виваженими міркуваннями. Привабливим є висока репутація закладу, 

належний рівень технічної оснащеності Інституту та професійної 

інфраструктури; доступ до міжнародних програм студентської мобільності; 

факультативні курси та програми дозвілля, пов’язані зі спортом та 

підтриманням здоров’я; забезпечення комфортних місць для студентів у 

гуртожитках в достатній кількості тощо. 

Я вивчав угорську мову в загальноосвітній школі ім. Лайоша Кошута в 

місті Берегове і закінчив її у 2021 році. Середній бал атестату про середню 

освіту – 11. В атестаті оцінка з географії – 10 балів. 

Як видно з додатків, у 2021 році я склав іспит ЗНО з української мови 

та літератури, а також з географії та англійської мови. 

У 2018 році я посів третє місце з географії на обласній олімпіаді, 

організованій Міністерством освіти України. У 2019 році я зайняв друге 

місце на регіональній олімпіаді з географії, організованій КМПС. На основі 

результатів навчання з географії та англійської мови мене запросили на 

підготовку талантів з географії, організованої Благодійним фондом 

«ГЕНІУС». Завдяки підготовці до конкурсу я зміг потрапити на конкурс 

географів Карпатського басейну. 

Я живу в сім’ї з батьками, маю двох неповнолітніх братів. 

Вірю, що стану хорошим спеціалістом з географії, і цьому допоможе 

поглиблене вивчення географії та інших предметів навчальної програми та 



 

 

факультативних предметів. Доступні тут теоретичні та практичні знання 

дають можливість для запланованого подальшого навчання та реалізації 

моєї професійної кар’єри. 

Моя довгострокова мрія – працювати на посаді, яка відповідає моїй 

освіті та професійним знанням та навичкам, які я здобув. Після закінчення 

даного рівня підготовки маю намір продовжити навчання в інституті на 

рівні магістра. 

 

 

Берегове, …  червня 2022 р. 

Підпис 


