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Шановний Олександре Івановичу! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на бакалаврській 

програмі зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа». Обираючи цю 

спеціальність я розумію, що можу стати фахівцем високого рівня з організації 

процесу обслуговування споживачів у закладах готельного і ресторанного 

господарства. Я вважаю, що Ваш університет може допомогти мені 

перетворити свою мрію в реальність. 

Після ретельного перегляду освітньої програми я зрозумів, що її 

особливістю є поєднання теоретичного навчання та практичної підготовки. На 

мою думку, саме таке поєднання сприятиме набуттю важливих умінь та 

навичок у сфері гостинності. 

Мені сподобалось, що ваш університет проводить семінари, зустрічі та 

форуми із залученням представників індустрії гостинності та готельно- 

ресторанного господарства., які ознайомлюють із практичним досвідом щодо 

ведення готельно-ресторанного бізнесу. 

Ознайомившись із інформацією на сайті університету, я також з’ясував, 

що партнерами цієї програми є найбільші готельно-ресторанні підприємства 

установи вашого регіону, де найкращі студенти отримують можливість 

проходити стажування та отримувати практичний досвід. Мені імпонує і те, 

що ця освітня програма надає можливість отримання Подвійного диплому та 

міжнародного стажування. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконаний, 

що ця програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера 



команди та виховати адміністративні та господарські якості, які необхідні для 

моєї майбутньої кар’єри. 

Закінчивши Ваш університет, я можу прокласти шлях до своєї мрії, 

оскільки ця освітня програма має широкий спектр працевлаштування: 

фахівець з готельного обслуговування; організатор туристичної і готельної 

діяльності; помічник керівника малого підприємства без апарату управління; 

службовці, що обслуговують клієнтів; адміністратор (господар) залу; 

ресепшіоніст; мeтродель; бармен; офіціант; офіціанти та буфетники; бармен; 

консьєрж готельного комплексу; портьє; працівник закладу ресторанного 

господарства. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті Вашого 

університету, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки 

за себе, але і за весь колектив, набути лідерських якостей та цікаво і корисно 

проводити вільний час. Дякую за Ваш час та увагу. Я сподіваюся стати 

частиною Вашого студентського колективу. 

 
З повагою, Прізвище, ім'я та по-батькові вступника 
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