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Шановний Романе Івановичу! 

 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання  у Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича, на факультет математики 

та інформатики на бакалаврську освітню програма «Інформаційні технології 

та управління проектами» спеціальності «Комп`ютерні науки». 

Ще навчаючись в Чернівецькій гімназії №5 мені подобалися цікаві 

задачі з математики та вивчення основ програмування на уроках 

інформатики. Тому після закінчення 9 класу я поступив у Чернівецький 

політехнічний коледж на освітню програму «Інженерія програмного 

забезпечення» і в цьому році одержав диплом молодшого спеціаліста. 

Потенціал науково-педагогічного колективу, якісна матеріально-технічна 

база дозволила мені здобути стартові знання проектування та розробки 

програмного забезпечення, особливо я захопився вивченням мов 

програмування та технологій для створення інформаційних сервісів та сайтів.  

Переважна більшість наших викладачів у коледжі є випускниками 

факультету математики та інформатики Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, зокрема кафедри математичного 

моделювання. Від них ми постійно діставали цікаві новини про ЧНУ та 

кафедру математичного моделювання.  Інформацію про цю кафедру 

(викладацький склад, спеціальності, здобутки студентів) нам також надав 

завідувач цієї кафедри при онлайн зустрічі з випускниками коледжу.  

Ознайомившись із сайтом кафедри математичного моделювання, я 

дізнався, що вона підтримує тісні зв`язки із провідними ІТ компаніями 

міста  SoftServe; Дісайд ЛТД; Yukon Software; eBizAutos;  Sharp Minds; AMC 

Bridge  та інші . На кафедрі математичного моделювання працюють  молоді 

викладачі-практики, що є фахівцями у таких сферах, як нейронні мережі, 

сучасні Internet-технології, захист інформації та співпрацюють з відомими 

світовими ІТ компаніями, вони допомагають студентам отримати необхідні 

знання і вміння для вдалого страту професійної кар`єри. Про успіхи студентів 



цієї кафедри свідчать їх здобутки: перемоги в студентських олімпіадах з 

програмування та практично 100% працевлаштування випускників. 

Ознайомившись з освітніми програмами підготовки фахівців за ІТ 

спеціальностями кафедри математичного моделювання, я  визначився де 

хочу навчатися. Я обрав бакалаврську програму спеціальності «Комп’терні 

науки» саме на кафедрі математичного моделювання ЧНУ, оскільки вона  є 

близькою мені за моїми прагненнями вдосконалюватися в інформаційних 

технологіях.   

Навчання на бакалавраті буде цікавим та корисним для одержання 

добрих знань з мов програмування C, C++, Java, PHP, Ruby, JavaScript, C#, 

набуття навичок розробки програмних додатків для мобільних пристроїв, 

розробки комп`ютерних ігор тощо. Навчаючись, я матиму змогу не лише 

слухати лекції провідних фахівців факультету і зокрема кафедри 

математичного моделювання, але й  стажуватись у найкращих ІТ компаніях 

міста SoftServe, Sharp Minds, AMC-Bridge, Agiliway, eLogic, Yukone/Deside та 

інші.  

Я розумію, що навчання  на факультеті математики та інформатики 

буде непростим і вимагатиме від мене значних зусиль та наполегливості, але 

я  організований і дисциплінований, тому вважаю, що зможу побороти  

проблеми, з  якими зіткнусь та надіюсь отримати максимум знань і досвіду 

завдяки навчанню. 

Прагнення продовжити навчання за цією бакалаврською програмою 

мотивовано й тим, що отримавши необхідні навики та предметні знання з 

інформаційних технологій, проходження виробничої практик на базі 

провідних ІТ компаній дасть змогу мені набути необхідних  компетенцій та 

добре працевлаштуватись. 

На завершення хотів би сказати, що такі важливі мої якості, як 

відповідальність, цілеспрямованість, працьовитість і завзятість, допоможуть 

мені успішно здобути ступінь бакалавра  спеціальності «Комп`ютерні науки» 

на факультеті математики та інформатики ЧНУ, оскільки мрію  побудувати 

успішну кар`єру у галузі ІТ. 

Дякую за Вашу увагу до розгляду мого листа, щиро надіюсь, що мені 

вдалося переконати Вас у своїх здібностях та вмотивованості навчатися у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на 

освітній програмі «Інформаційні технології та управління проектами», що 

забезпечує кафедра математичного моделювання на  факультеті математики 

та інформатики. 



 

З повагою,  Гончаренко В. П.                     7/07/2022 

 

 


