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Шановний Романе Івановичу! 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мій мотиваційний лист та прийняти 

позитивне рішення щодо мого зарахування на навчання на факультет математики та 

інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на основі 

диплома молодшого спеціаліста на скорочену форму навчання за спеціальністю Середня 

освіта (Математика) освітньою програмою «Математика та інформатика» 

Дозвольте обґрунтувати свій вибір та вказати причини, що мотивують мене до 

навчання за вищезазначеною освітньою програмою у Вашому закладі вищої освіти. 

Цього року я закінчила навчання у Педагогічному фаховому коледжі Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 013 «Початкова 

освіта» та отримала диплом з відзнакою. Під час проходження практики я проводила уроки 

з різних предметів, однак найбільше мене зацікавила математика. Тому я хочу продовжити 

своє навчання та здобути фах вчителя математики.  

Неодноразово брала участь у різних творчих конкурсах, у яких я нерідко 

виборювала призові місця. Також володію потрібними здібностями для педагогічної 

діяльності, такими як: комунікабельність, відповідальність, організаційність, 

доброзичливість, а основне – любов до дітей. Я розумію, що це дуже відповідальна робота 

— бути взірцем для дітей. Але саме це мене й приваблює. 

У коледжі я брала активну участь у студентському самоврядуванні (була старостою 

групи), а також у роботі гуртків для молодших класів. Також була залучена до 

студентського активу щодо підвищення мотивації та відповідальності студентів за 

навчання. Спілкуючись із учнями, я усвідомила, як багато мені ще потрібно знати для того, 

щоб навчати їх математики. Тому я почала ознайомлюватися з інформацією на сайтах 

найпрестижніших університетів України, які здійснюють підготовку майбутніх учителів 

математики. Ця клопітка робота допомогла мені зробити вибір на користь саме Вашого 

університету. Освітня програма «Математика та інформатика» побудована цікаво та 

інформативно, є велика кількість дисциплін математичного, інформатичного та 

педагогічного спрямування, які б я хотіла вивчати. 

Також мене цікавить участь у громадському житті університету оскільки у мене є 

ключові навички відповідального та чесного лідера. Я берусь за вибір даної спеціальності 

та розумію, що це буде не легко, проте, я готова долати перешкоди та працювати в команді 

для досягнення поставленої мети. 

Щиро дякую за виділений час і розгляд мого мотиваційного листа. 

З повагою, Алла Паладюк  

22.08.2022 р.      Підпис 
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