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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Я хотів би подати заяву на 1 курс магістра середньої освіти (Географія), 

Інституту 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 обраній спеціальності маю можливість 

поглибити географічні знання про нашу планету та наше навколишнє 

середовище. 

Вибір закладу та конкретної спеціальності обґрунтований наступними 

чинниками: 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; 

забезпеченість достатньою кількістю комфортних місць у гуртожитках 

тощо. 

Я здобув ступінь бакалавра географії в Ужгородському національному 

університеті в 2022 році. Середній бал диплому становить 90. Під час 

навчання досліджував зміни поверхні гірської частини Закарпаття в рамках 

наукової програми університету та кваліфікаційної роботи. Результати 

презентував на студентській науковій конференції Ужгородського 

національного університету. За результатами опубліковано наукову статтю: 

Степанюк В. І., 2021: Актуальні проблеми геоморфології Інтерпедіального 

регіону. Журнал Міського державного університету, 6 (1). С. 56-67. У 2021 

році отримав комплексний сертифікат володіння англійською мовою рівня 

В1 в екзаменаційному центрі ECL Закарпатського угорського інституту ім. 

Ференца Ракоці ІІ. 

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, а 

також факультативних предметів. Отримані теоретичні та практичні знання 



 

 

дають можливість для запланованого подальшого навчання та реалізації 

професійної кар’єри. 

Моя довгострокова мрія – бути на посаді, яка відповідає моїй освіті та 

професійним знанням та навичкам, які я здобув. Після закінчення 

магістерської підготовки маю намір продовжити навчання в докторантурі 

для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD). 
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