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Шановний Олександре Івановичу! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну продовжити далі навчатися в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на 

другому рівні (магістерський рівень) освіти зі спеціальності «Готельно- 

ресторанна справа». 

Цього року я здобув освіту бакалавр з готельно-ресторанної справи. 

Протягом навчання я ознайомився із можливостями, які відкриваються переді 

мною, як фахівцем. 

Індустрія гостинності є однією із найдинамічніших галузей світової 

економіки, що стрімко розвивається, тому відповідно, вимагає високого рівня 

підготовки кадрів. Обираючи Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини я розумію, що саме тут я матиму можливість отримати 

необхідні знання та компетентності. 

Навчаючись у вашому університеті на освітньому рівні бакалавр я 

отримав усі необхідні навички, які дозволили мені швидко адаптуватися у 

сфері індустрії гостинності. Під час проходження практик я навчився 

вирішувати конфліктні ситуації, які часто виникають між клієнтами та 

обслуговуючим персоналом; приймати замовлення, організовувати і 

проводити банкети та конролювати технічне постачання. 

Мені дуже сподобалось, що ваш університет проводить наукові 

конференції, семінари, круглі столи, зустрічі та форуми із залученням 

представників індустрії гостинності та готельно-ресторанного господарства. 

Я щиро прагну навчатися знову саме у Вашому університеті, бо 

переконаний, що ця освітньо-наукова програма допоможе мені краще 



розвинути свій науковий рівень, допоможе навчитись застосовувати 

аналітичні та інструментальні методи при розв’язанні складних здач. 

Отримавши повну вищу освіту у Вашому університет, я зможу надалі 

використовувати дослідження аналізу стану розвитку глобальних та 

локальних ринків готельних та ресторанних послуг, а також зможу створювати 

та впроваджувати нові інноваційні продуктові, сервісні, організаційні, 

маркетингові та інфраструктурні моделі управління в сфері індустрії 

гостинності. 

Крім цього, я хочу брати активну участь у громадському житті Вашого 

університету, у наукових дослідженнях, розробках, конкурсах, проектах та 

стажуваннях, які проходять на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Дякую за Ваш час та увагу. Я сподіваюся вкотре стати частиною Вашого 

студентського колективу. 

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