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Шановний Романе Івановичу! 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та 

прийняти рішення щодо мого зарахування на навчання на факультет 

математики та інформатики Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича за спеціальністю «Середня освіта (інформатика)» скороченої 

форми навчання. 

Дозвольте викласти причини, що мотивують мене до навчання за 

вищезазначеною спеціальністю у Вашому закладі вищої освіти. 

Цього року я закінчила навчання у «__________назва коледжу__________». У 

коледжі я навчалася за спеціальністю «__назва спеціальності__»,  де я вивчала багато 

цікавих дисциплін, які мотивували мене обрати саме цю спеціальність. Я маю 

високі оцінки з інформатичних та математичних дисциплін, української та 

англійської мов, педагогіки та психології та інших предметів,  які, на мою 

думку, є важливими для професії вчителя інформатики. 

У коледжі в мене була можливість проходити практику в школі.  

Спілкуючись з класними керівниками та вчителями інформатики, які ведуть 

заняття в початкових класах, з учнями, я усвідомила, як багато мені потрібно 

знати для того, щоб працювати з дітьми. Тому я ознайомилась з інформацією на 

сайтах найпрестижніших університетів України, які здійснюють підготовку 

майбутніх учителів інформатики. Ця клопітка робота допомогла мені зробити 

вибір на користь саме ЧНУ імені Юрія Федьковича. Освітня програма 

«Інформатика та математика» побудована цікаво та інформативно, є велика 



кількість дисциплін інформатичного та педагогічного спрямування, які б я 

хотіла вивчати. 

Також мене цікавить участь у громадському житті університету і 

факультету, оскільки у мене є ключові здібності та навички відповідального й 

чесного лідера. Я обераю дану спеціальність і розумію, що буде не легко 

опановувати цей фах, проте я готова долати перешкоди та працювати для 

досягнення поставленої мети. 

Сподіваюся, що ставши частинкою омріяного ВНЗ, достойно буду нести 

звання «Студент Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича» та примножувати його здобутки. 

Щиро дякую за приділену мені увагу та відведений час!  

 

З повагою, абітурієнтка Іванна Іванівна 

 

12.07.2022 р. 


