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Шановний В’ячеславе Сергійовичу! 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітню програму для молодших бакалаврів зі 

спеціальності «Туризм», у якій я дуже зацікавлений(на). Отримання ступеня молодший 

бакалавр з туризму одного з найкращих університетів півдня України, є моїм шансом 

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. А найбільше мене вразив екскурсовод зі Львову, який так 

захоплено, щиро та з любов’ю розповідав про історію власного міста. І це, власне, стало для 

мене стимулом, який надихнув мене обрати професію екскурсовода. Тому протягом 

останнього року навчання у школі я посилено вивчав(ла) предмети, які будуть важливими 

для мене, як для майбутнього спеціаліста у цій сфері. Я маю гарні бали 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 екскурсовода – 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 рафтинг, скелелазіння та велосипедні прогулянки, а також затишний 

відпочинок в горах. Як мені відомо з інформації, що представлена на сайті приймальної 

комісії, саме такий акцент має освітня програма «Туризм» для молодших бакалаврів. 

Я знаю, що викладачі Миколаївського національного аграрного університету є 

гарними практиками та фахівцями в галузі туризму. Вони значну увагу приділяють питанням 

розвитку туризму у Миколаївській області. Поцікавившись, я дізнався(лася), що студенти 

Вашого університету відвідують цікаві туристичні місця нашої країни, а також мають 

можливість проходити практику в найвідоміших туристичних агентствах. Для мене дуже 

важливо навчатися в університеті, та мати можливість поєднувати навчання з практикою. 

Тому я прагну брати участь у заходах Вашого навчального закладу разом із іншими 

представниками прогресивної молоді. Я маю на меті долучитися до дослідження та розробки 

туристичних проектів для Миколаївського регіону з кращими науковцями та практиками, що 

викладають в університеті. 

Навчаючись в університеті, я хотів(ла) би також брати участь у студентському житті, 

допомагати студентам, наприклад, молодших курсів розвинути власний потенціал, подолати 

перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні й професійному розвитку.  

Я впевнений(на), що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому університеті можна 

буде застосовувати в майбутньому для того, щоб стати справжнім фахівцем у сфері туризму.  

На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися за спеціальністю «Туризм», 

щоб стати «людиною, яка відкриває світ». Я переконаний(на) у тому, що навчання у 

Миколаївському національному аграрному університеті на освітній програмі зі спеціальності 

«Туризм» найкращим чином сприятиме моєму розвитку як фахівця високого рівня.  

 

З повагою, ________________________________________ 


