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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 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ Приватного 

вищого навчального закладу «Буковинський університет» (м. Чернівці). Я 

обрала 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.  

Цього року я закінчила Чернівецький міський ліцей № 1 ім. Пауля 

Францовича й отримала свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 

освіти з відзнакою.  

З особливостями освітньо-професійної програми ОБЛІК І 

ОПОДАТКУВАННЯ я ознайомилася на сайті університету. Навчання у 

вашому закладі дасть мені можливість здобути ґрунтовні знання та вміння у 

сфері обліку і оподаткування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

галузей економіки. 



Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є 

цілком свідомим, оскільки в мене дуже багато рідних і знайомих здобули 

освіту за цією спеціальністю та зараз працюють головними бухгалтерами на 

підприємствах різних форм власності. У розмовах з ними я усвідомила, що 

робота у сфері економіки – це не щоденні рутинні трудові будні, а справжнє 

покликання, яке супроводжуватиме мене усе життя.  

Освітня програма ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ визначає основні 

акценти на можливості участі у днях практичної підготовки, семінарах, 

форумах, тематичних круглих столах, проведення підготовки з фахівцями на 

виробництвах, а також представниками фахових громадських організацій, які 

є активними учасниками освітнього процесу. 

Мої життєві уподобання орієнтовані на подальші можливості 

працевлаштування або організації власного бізнесу. Навчання в ПВНЗ 

«Буковинський університет» дозволить реалізувати мої наміри в 

майбутньому, що підтверджується досвідом випускників освітньо-

професійної програми. Наповнення програми включає можливості отримання 

тих знань, які, я вважаю, є актуальними та нададуть можливість отримати 

широку варіативність у майбутньому працевлаштуванні. 

Суттєвою перевагою освітньої програми ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

є для мене й можливість проходження практичної підготовки, адже в 

університеті практично-орієнтоване навчання, що дозволяє теоретичні знання 

підсилити практичними навичками в умовах виробництва.  

Дякую, що розглянули мою заяву та сподіваюсь на Вашу позитивну 

відповідь. 

 

З повагою ГОЛОБОРОДЬКО Катерина. 

 


