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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 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ 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 

професорсько-викладацький склад, сучасна матеріально-технічна база, 

навчання з використанням інформаційних технологій, що дуже важливо для 

здобуття якісної освіти, якнайкраще сприятимуть засвоєнню обраного фаху.  

Кажуть, що мрії здійснюються. У майбутньому я планую розпочати 

кар’єру у сфері бізнесу: банківська справа, страхування, тож я зацікавлений 

навчатися за освітньою програмою Фінанси, банківська справа та 

страхування. Я переконаний, що саме ПВНЗ «Буковинський університет» 

допоможе мені здобути ґрунтовні знання для розвитку моїх професійних 

здібностей. Знання – це запорука успіху, а я хочу бути успішним і 

висококваліфікованим фахівцем в Україні, розвивати свою державу. 

Цього року я закінчив Чернівецький ліцей № 7 і 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.  

Мене цікавить участь у міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях, які щорічно організовує ПВНЗ «Буковинський університет»; 

організація івентів, пов'язаних із розвитком і популяризацією обраної 

спеціальності. Переконаний, що участь у цих видах діяльності допоможе 

мені на шляху до особистого зростання і розвитку моїх лідерських 

здібностей.  

Я впевнений, що знання, які я здобуду, навчаючись у Приватному 

вищому навчальному закладі «Буковинський університет», можна буде 

застосовувати в майбутньому для того, щоб стати справжнім фахівцем з 

обраної спеціальності та реалізувати свою мрію і бути гордістю не тільки 

Буковинського університету, а й усього нашого краю. 

Дякую, що розглянули мою заяву та сподіваюсь на Вашу позитивну 

відповідь. 

 

З повагою ОСТАФІЙЧУК Максим. 

 


