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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Я, Паламарек Сергій, випускник 11 класу Чернівецької ЗОШ № 1, прагну 

навчатися саме у Чернівецькому торговельно-економічному інституті 

ДТЕУ за програмою початкового (молодшого бакалавру) зі 

спеціальності «Харчові технології». Як я дізнався, вступити до вас для 

навчання за цією програмою можна завдяки такому листу, тож спробую 

коротко розповісти про себе. 

Я завжди хотів бути фахівцем з ресторанної справи і вважаю, що ваш 

інститут може допомогти мені втілити мрію в реальність. На мою думку, 

успішний ресторатор повинен бути впевненим, відкритим, креативним та 

здатним до ризику в кризових ситуаціях. Моєму характеру якраз притаманні 

всі ці якості. 

Я люблю навчатися і вдосконалюватися, пізнавати щось нове (тут можна  

перелічити саме ті заходи, які безпосередньо пов’язані з майбутньою професією).  Після 

ретельного перегляду навчальної програми я усвідомив, що вона розроблена 

неначе спеціально для мене. Організація ресторанного господарства, енологія, 

технології ресторанної продукції – усі ці та інші цікаві й актуальні предмети 

допоможуть мені опанувати всі тонкощі ресторанної справи, тому що це та 

сфера, в якій я хотів би стати майстром. 

У школі я часто брав участь в конкурсах та різних заходах, розуміючи, що  

будь-яка можливість здобути новий досвід є безцінною (тут варто вказати усі 
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активності і акції, в яких брали участь, і що саме вам це дало, які навички допомогло 

розвинути). 

 Ознайомившись із вашим сайтом та сторінками у соцмережах, з’ясував, 

що партнерами цієї програми є найбільші підприємства нашого регіону, такі 

як ресторан «Барон Гарденберг», «GrandRoyal», «AllurInn» та ін., де найкращі 

студенти отримують можливість проходити стажування і вивчати 

ресторанний бізнес на практиці. Це було б надзвичайно корисним для мого 

майбутнього бізнесу, тож я хочу пройти стажування в одному з цих 

підприємств або ж навіть за кордоном, оскільки знаю, що студенти вашого 

інституту мають можливість працювати в таких країнах, як Туреччина, Італія, 

Болгарія, Одеса, Румунія та ін. Окрім того, мені цікаво і важливо відвідати 

семінари, зустрічі, форуми, майстер-класи із залученням представників 

ресторанного бізнесу, які діляться власним практичним досвідом у сфері 

ресторанного бізнесу.  

Я щиро прагну навчатися саме у ЧТЕІ ДТЕУ, адже переконаний, що ця 

програма допоможе мені здобути необхідні знання, а також розвинути себе як 

професіонала, лідера команди та виховати навички спілкування, які необхідні 

для моєї майбутньої кар’єри.  Також хочу брати активну участь у 

громадському житті інституту, бо це допоможе мені навчитися нести 

відповідальність не тільки за себе, але і за весь колектив, який, на мою думку, 

є важливим для керівника закладу ресторанного господарства.  

Знаю, що навчання на початковому (молодшому бакалаврі) 

спеціальності «Харчові технології» є складним завданням, однак я 

переконаний, що зможу протистояти будь-яким перешкодам та стати 

успішним ресторатором (директором закладу ресторанного 

господарства/топовим бренд-шефом/автором фуд-трендів/кейтер’єром). 

 

 ___________________ 

Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання 

мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього листа і не використовуйте його при 

вступі до закладу вищої 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 вищої освіти.  


