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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 «Математика та інформатика» за 

спеціальністю 014.04 «Середня освіта (математика)». Дозвольте викласти основні причини і 

чинники, які мотивують мене до навчання за вищезгаданою освітньою програмою у Вашому 

університеті. 

Цього року я завершила навчання у Ладижинському НВК №1 міста Ладижин, Вінницької 

області. За останні шкільні роки я ознайомилась із сайтами та умовами навчання багатьох 

університетів, але відгуки студентів та моє глибоке переконання, що лише класичний університет 

може дати ґрунтовні знання з природничих наук, допомогли мені обрати саме Ваш університет. 

Особливо мені подобається можливість студентів займатись науково-дослідною роботою. 

Вирішальну роль також зіграло надання університетом місць для проживання у гуртожитках. 

Протягом навчання я цікавилась різними професіями, але найбільше мене зацікавила 

професія вчителя, а саме вчителя математики. Я маю високі навчальні досягнення з математики, 

української та англійської мов, літератури, інформатики, фізики, історії та інших предметів, які на 

мою думку є важливими для обраної мною професії. Щорічно я була учасницею олімпіад та 

конкурсів різного рівня й здобувала призові місця. Також була активною учасницею гуртка «Юні 

математики» під керівництвом вчительки математики та інформатики. У старших класах 

допомагала з організацією гуртка і усвідомила, як багато мені потрібно знати і вміти, аби 

ефективно працювати з дітьми. Мені дуже подобалось спілкуватись з учнями, бути їх ментором. 

Вважаю, що навчаючись на спеціальності «Середня освіта (математика)» я не лише здобуду 

ґрунтовні знання з математики і супутніх дисциплін, а й дізнаюсь і навчусь методам і прийомам 

роботи з учнями, як наслідок – стану професійним молодим вчителем. 

Разом із навчанням я поєднувала активну участь у громадському житті школи: була 

президентом Шкільного містечка, головою департаменту навчання, старостою класу та постійним 

капітаном команди на міжшкільних змаганнях. Тому мене цікавить активна участь у 

громадському житті університету, оскільки я володію ключовими навичками чесного, 

наполегливого та відповідального лідера. 

Я обираю дану спеціальність за власним бажанням і докладу максимум зусиль, аби 

досягнути поставленої мети: стати чудовим вчителем. 

Щиро дякую за приділені час та увагу! 

З повагою, Анастасія Бузиновська 

22.08.2022 р.                                    Підпис 
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