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Шановний Романе Івановичу! 

 

 Дозвольте у цьому мотиваційному листі обґрунтувати моє бажання 

навчатися саме у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича за спеціальністю “113 – Прикладна математика” та отримати вищу 

освіту за бакалаврською програмою “Технології програмування та комп’ютерне 

моделювання”, про яку довідався з офіційного сайту закладу освіти. 

 Цього року, я закінчив навчання у Чернівецькому міському ліцеї №1 із 

золотою медаллю. З дитинства серед моїх захоплень були математика та 

комп’ютери. Саме тому серед моїх улюблених предметів у молодшій школі, а 

потім і у ліцеї, були природничі науки й інформатика. Мені подобається робота 

із комп’ютером, а також розв’язування логічних задач та головоломок. 

Надзвичайно зацікавлений у технологіях, що використовуються для обчислень 

великих об’ємів даних, нейронних мережах, цікавлять алгоритми, що 

дозволяють знайти оптимальний розв’язок цікавої і складної задачі, побудувати 

її математичну модель, а опісля цього й запрограмувати. Також серед моїх 

захоплень є малювання та дизайн.  

 Під час навчання в школі систематично приймав учать у різноманітних 

конкурсах та олімпіадах з математики, інформатики та фізики. Додатково 

вивчав мову програмування Python, використовуючи онлайн-платформи 

Coursera та Prometheus. Проходив безкоштовні курси з паралельного 

програмування та вивчав різні технології роботи із великими даними. 

 При виборі спеціальності для подальшого навчання переглянув низку 

сайтів кафедр комп’ютерного спрямування, провів аналіз представлених  

освітніх програм та силабусів дисциплін. Мій вибір зупинився на спеціальності 

“Прикладна математика” та освітній програмі “Технології програмування та 

комп’ютерне моделювання”. Вважаю, що саме за допомогою цієї освітньої 

програми я зможу вивчити широкий стек різних мов програмування, поєднати 

їх із моєю любов’ю до математики та дизайну. Адже тут можна вивчити нові 

для мене мови програмування С#, Java, PHP, Ruby, Javascript, освоїти веб-

дизайн та математичне моделювання, познайомитися із комп’ютерною 

графікою та покращити свої знання у нейронних мережах. І все це в одному із  

найстарших та найкращих університетів України з багаторічною історією та 

культурою.  

 Я сподіваюся, що зміг переконати Вас в тому, що мої здібності та 

вмотивованість дозволять мені успішно навчатися у Чернівецькому 



національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю 

“Технології програмування та комп’ютерне моделювання”. 

 Щиро вдячний Вам за час та зусилля, які Ви витратили на розгляд мого 

листа. 

 

З повагою, 

Микола Мельник 


