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Шановний Романе Івановичу! 

Звертаюся до Вас, як абітурієнтка, що прагне вступити до Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича на освітню програму 

«Інформатика та математика» за спеціальністю 014.09 «Середня освіта 

(Інформатика)». Дозвольте розповісти про основні причини, що вплинули на 

мій вибір навчатися саме на такій освітній програмі, що реалізується у Вашому 

університеті. 

Готуючись до вступу у ЗВО та вивчаючи освітні послуги різних 

університетів, на моє рішення вплинуло наступне: 

по-перше, ознайомилась із здобутками університету та відгуками, які 

засвідчили, що Ваш університет є одним із рейтингових закладів вищої освіти в 

Україні, який надає якісну освіту. Студенти Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича мають можливість займатися науково-

дослідною роботою, брати участь у різних спортивних заходах, мистецьких 

конкурсах, інтелектуальних змаганнях, проявляючи себе як особистість та 

вдосконалювати свої набуті вміння та інтереси. Наявна можливість проживання 

в гуртожитках; 

по-друге, освітня програма «Інформатика та математика» за 

спеціальністю 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» дозволить реалізувати 

мою заповітну мрію: стати вчителем інформатики. Навчаючись у школі, я 

любила спостерігати за діяльністю свого вчителя інформатики, Наталії 

Сергіївни, та допомагати їй у роботі з 5-ми та 6-ми класами на перервах, при 



підготовці до факультативних занять з інформатики. Також допомагала їй з 

налаштуванням техніки на різні зібрання та заходи; 

по-третє, із сайту кафедри диференціальних рівнянь дізналася, що під 

час професійної підготовки на освітній програмі «Інформатика та математика» 

студенти мають можливість навчатися корпусі №1, обладнаного сучасними 

аудиторіями, у яких багато новітньої комп’ютерної техніки та мультибордів, 

також є сучасні відпочинкові зони;  

по-четверте, вважаю, що маю високі навчальні результати з важливих 

для цієї спеціальності дисциплін, а також володію певними здібностями до 

педагогічної діяльності, такими як: комунікативність, відповідальність, 

організаційність, доброзичливість, а основне – любов до дітей; 

по-п’яте, за період навчання в школі неодноразово брала участь у 

шкільних, районних та обласних олімпіадах з інформатики та математики; 

відвідувала різні ІТ-школи, які дали мені можливість дізнатися про різні мови 

програмування та застосування їх у сучасному світі; 

по-шосте, хочу стати вчителем Нової української школи, що буде 

формувати дітей як справжніх патріотів нашої незалежної України.  

Чітко розумію, що навчання в ЧНУ вимагає від мене старанності, 

наполегливості, активності та творчості у здобутті професійних знань та умінь 

майбутнього вчителя інформатики. 

Сподіваюся, що ставши частинкою Вашого університету, достойно буду 

нести звання «Студент Чернівецького національного університету» та 

примножувати його здобутки. 

Щиро дякую за приділену мені увагу та відведений час!  

 

З повагою, абітурієнтка Іванна Іванівна 

 

12.07.2022 р. 


