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Звертаюся до Вас із приводу вступу на освітню програму першого
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа.
Навчання за обраною спеціальністю в Національному університеті
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка дозволить отримати цікаву для
розвитку спеціальність. Це буде сприяти моєму професійному зростанню в
обраному напрямку та розвитку мене, як висококваліфікованого спеціаліста у
готельно-ресторанному бізнесі.
Мій вибір освітньої програми та навчального закладу є свідомим та
ґрунтовно обдуманим, оскільки подорожі та гастрономія є частиною мого
життя. Я завжди мріяв про відкриття власної затишної кав’ярні або
невеличкого ресторанчику в якому буде панувати затишна атмосфера, а кожен
із гостей буде почувати себе особливим насолоджуючись запашною кавою і
гарно оформленими стравами. В моїй уяві часто виникають картинки того, як
я спілкуюся з гостями мого закладу різними мовами та відчуваю теплоту
людей по відношенню до закладу, міста та нашої країни в цілому.
Зацікавленість даним професійним напрямком виникла у мене під час
наших з батьками подорожей містами України та Європи. Відвідини Львову,
Ужгорода, Харкова, Одеси, Варшави, Берліну, Риму а також курортів Єгипту
та Туреччини вразили мене високим рівнем наданих послуг. Особливості
відпочинку у курортних та історичних регіонах відрізнялися організацією
дозвілля і харчування відпочиваючих, а в деяких місцях це дуже вдало
поєднувалося. В усіх випадках була створена затишна атмосфера в готелях і
ресторанах, відчувався особливий колорит кожної країни та міста. Всі страви
були естетично оформлені. Все це складало гарне враження про місто та
країну, відпочинок був особливим і хотілося повернутися ще.
Зробивши певні висновки із своїх подорожей та оцінивши гостинність
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Готельно-ресторанна справа, зможу реалізувати себе в цій сфері й бути
корисним економіці нашої області, адже відомо, що м. Чернігів і Чернігівська
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область є історичним центром, серцем Київської Русі. Це є особливим
поштовхом туризму саме в нашому регіоні і буде підсилено відомостями про
незламність та мужній супротив нашого краю агресору сучасності.
Я маю високі бали з профільних предметів, таких як економіка,
українська, англійська та німецька мови, історія України, географія. В той же
час я розумію, що для того, щоб досягти висот у даній професії, необхідно
бути креативним фахівцем і поєднувати теоретичні знання з практикою.
Починаючи ще з 9 класу я почав експериментувати із приготуванням різних
страв, десертів та напоїв. Моєю метою було не лише смачно приготувати
страву, десерт або напій, а й проявити креативність в їх оформленні та подачі.
Тому я із впевненістю можу сказати ким я себе бачу в майбутньому.
Ознайомившись із освітньою програмою Готельно-ресторанна справа на
сайті університету, переліком дисциплін, що будуть викладатись та із
викладацьким складом, я зрозумів, що мені є чому навчитись навчаючись за
цією спеціальністю у представлених спеціалістів. Важливою перевагою цієї
програми вважаю для себе вивчення декількох іноземних мов, психології,
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готельно-ресторанного бізнесу, сервісології, професійної етики та етикету,
менеджменту та маркетингу готельно-ресторанного господарства а також
основ різних харчових технологій, що дасть можливість більш глибоко
розуміти специфіку роботи та зв’язок готелів і ресторанів із виробниками
продуктів харчування.
Враховуючи все перелічене вище, я впевнений, що навчання саме у
Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
на даній спеціальності допоможе мені розвинути себе як професіонала та
успішно влаштувати своє майбутнє при цьому займаючись улюбленою
справою.
Зі свого боку, я буду старанним і відповідальним студентом, брати участь
у громадських, спортивних заходах та в студентському житті університету.
Дякую за Ваш час та увагу. Сподіваюся стати частиною студентського
колективу Національного університету «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка що можливо завдяки позитивній відповіді щодо моєї
кандидатури для вступу.
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