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Вельмишановний Михайле Івановичу!
Звертаюся до Вас щодо вступу на факультет ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЕКОНОМІКИ для здобуття освітнього ступеня БАКАЛАВР
за спеціальністю 122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ Приватного вищого навчального
закладу «Буковинський університет» (м. Чернівці). Я обрав саме Ваш
університет, тому що він один з найпрестижніших закладів вищої освіти у
м. Чернівці.

Потужний

матеріально-технічна

база,

професорсько-викладацький
навчання

з

склад,

використанням

сучасна

інформаційних

технологій, що дуже важливо для здобуття якісної освіти, якнайкраще
сприятимуть засвоєнню обраного фаху.
Цього року я закінчив Чернівецький міський ліцей № 1 ім. Пауля
Францовича й отримав свідоцтво про здобуття повної загальної середньої
освіти з відзнакою. У старших класах я неодноразово брав участь в олімпіадах з
математики на районному й обласному рівнях. У 2020 році я зайняв ІІІ місце на
обласній олімпіаді, а в 2021 – ІІ місце на районній.
Я зрозумів, що хочу покращити та вдосконалити свої знання у галузі
інформаційних

технологій,

тому

що

моє

життя

тісно

пов’язане

з

комп’ютерними науками. Кілька років я навчався в Міжрегіональній академії
інформаційних технологій (Школа програмування ІТ-Еліт) і закінчив курси:
«Основи відеомонтажу» (Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, After Effects,

Audition); «Основи сайтобудування» та засвоїв мови програмування HTML,
CSS, PHP і MySOL.
Я детально стежу за розвитком ІТ-технологій та цікавлюсь виходом у світ
новинок комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; систематично
поглиблюю свої знання в галузі різних мов програмування, розробки баз даних,
інформаційно-пошукових та операційних систем. Паралельно з цим я приділяю
особливу увагу вивченню англійської мови, оскільки знання іноземної мови є
обов’язковим для людини, яка бажає пов’язати своє життя з програмуванням.
На мою думку, саме навчання в ПВНЗ «Буковинський університет» дозволить
мені стати висококваліфікованим фахівцем у галузі комп’ютерних наук і
відкрити

одну

з

найпотужніших

ІТ-компаній

України,

що

буде

конкурентноспроможною на світовому ринку.
Дякую, що розглянули мою заяву та сподіваюсь на Вашу позитивну
відповідь.
З повагою КІРОНДА Роман.

