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Шановний Любомире Васильовичу! 

Звертаюся до Вас у зв’язку зі вступом для здобуття спеціальності 

Туризм у Вашому коледжі, оскільки вважаю, що це є мій шанс збагатити свої 

знання, зрости особисто та професійно, а також зробити свій внесок у 

розвиток не тільки громади, у якій я проживаю, а усіх регіонів України.  

Останніми роками наша сім’я багато подорожувала по нашій державі, і 

не тільки. Ми відвідали також декілька європейських країн. Під час 

подорожей та екскурсій ми мали змогу ознайомитися з традиціями, 

культурою, історією багатьох місць. Також ми познайомилися з цікавими та 

дивовижними людьми. Тому протягом останнього року навчання у школі я 

посилено вивчав предмети, які будуть важливими для мене, як для 

майбутнього фахівця у цій сфері. Я володію на високому рівні знаннями з 

історії Україні, української та англійської мов, географії. Також я активно 

займаюся спортом, оскільки знаю, що хороше здоров’я надзвичайно важливе 

для занять активними видами туризму. На мою думку, професія супровідника 

– це одна з найблагородніших та необхідних професій у світі, тому що вони є 

колективними зберігачами всіх знань й творчих здобутків людства. 



Особливо цікавим для мене є вивчення активного виду туризму, 

оскільки моя сім’я дуже полюбляє скелелазіння та велосипедні прогулянки, а 

також затишний відпочинок в горах. Як мені відомо з інформації, що 

представлена на сайті коледжу саме такий акцент має освітня програма 

підготовки фахівців цієї галузі. 

Для мене дуже важливо навчатися в коледжі та мати можливість 

поєднувати навчання з практикою. Тому я прагну брати участь у заходах 

Вашого закладу освіти разом із іншими представниками прогресивної 

молоді. Я маю на меті долучитися до дослідження та розробки туристичних 

проектів для Західного регіону України. 

Переконаний, що під час навчання вдосконалю навики професійної 

комунікації, відповідальності та постійного самовдосконалення, швидкого 

вирішення проблемних питань, емоційної стабільності та врівноваженості.  

Я впевнений, що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому коледжі 

можна буде застосовувати в майбутньому для того, щоб стати справжнім 

фахівцем у сфері туризму.  

Щиро сподіваюся, що цей лист переконав Вас у моєму бажанні 

навчатися саме у Відокремленого структурного підрозділу «Івано-

Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного 

університету фізичного виховання і спорту України». 

З нетерпінням чекаю Вашої позитивної відповіді. 

 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами 

написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не 

використовуйте його при вступі до закладу освіти. Пам’ятайте, що 

успішний мотиваційний лист – це завжди Ваша особиста історія, що 

розповідає саме про вас та відображає Вашу зацікавленість у вступі на ту 

чи іншу спеціальність закладу освіти. 

 


