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Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Освітня програма Облік і оподаткування 

Форма навчання денна 

 

Шановний Степане Степановичу! 

 

В цьому році я закінчила Виноградівську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів №8 та прагну поступити на навчання на бакалаврську програму 071 

"Облік і оподаткування" Закарпатського угорського інституту імені Ференца 

Ракоці ІІ. Мене приваблює можливість вивчати предмети на трьох мовах 

(українській, угорській та англійській) та широкі міжнародні зв'язки інституту, 

що дозволяє студентам проходити стажування по різних програмах за 

кордоном. Також зручним є розташування ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, близько до м. 

Виноградова, де я проживаю. Тут у мене навчається багато друзів, які дуже 

задоволені умовами навчання та проживання в гуртожитку. 

У Виноградові я проживаю разом із родиною: мамою Ковач Тетяною 

Олексієвною, батьком Ковач Миколаєм Золтановичем, сестрою Ковач 

Елеонорою Миколаївною (2012 р.н.) та братом Ковач Федором Миколайовичем 

(2002 р.н.), який теж є студентом ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ. 

Я закінчила школу з українською мовою навчання, але вільно розмовляю 

угорською мовою. Знання угорської мови підтверджено сертифікатом 

(додається). Також вивчаю англійську мову, планую, вже будучи студенткою, 

постійно підвищувати її рівень. Середній бал додатка до свідоцтва про здобуття 

повної загальної середньої освіти становить 9 балів. Оцінка з математики 
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становить 10 балів, із української мови 8 балів. У 2020 році зайняла друге місце 

у районній олімпіаді по математиці. 

Мрію стати бухгалтером. З дитинства любила вести різні записи у 

блокнотах, а також гарно знаю математику; допомагаю вести батькам сімейний 

бюджет. Розумію, що отримавши освіту за програмою "Облік і оподаткування", 

я завжди зможу знайти роботу з гідною оплатою, тому що посада бухгалтера є 

на будь-якому підприємстві або установі. Хотіла би стати головним 

бухгалтером у великій міжнародній фірмі. 

З нетерпінням чекаю можливості стати студенткою Закарпатського 

угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ! 

 

З повагою, Вікторія Ковач 
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