
 

 

                       

 

 

 

Доброго дня! 

На сайті https://kmf.uz.ua/uk/    Закарпатського угорського інституту імені Ференца 

Ракоці ІІ з великою цікавістю я прочитав інформацію про бакалаврську програму за 

спеціальністю «014 Середня освіта (математика)». У цьому мотиваційному листі я прошу 

Вас розглянути мою кандидатуру як майбутнього студента за цією спеціальністю. 

    Цього року я закінчив навчання у Берегівському ліцеї імені Габора Бетлена 

Берегівської міської ради Закарпатської області і отримав атестат з відзнакою. Мої 

шкільні вчителі завжди відзначали, що я маю хороші здібності до математики та 

інформатики, а також до природничих наук фізики і хімії. Однак найбільшу мою 

зацікавленість становить саме математика, яку я вивчав не тільки у межах шкільної 

програми, але й самостійно за допомогою книжок та безкоштовних онлайн курсів. Я 

переконаний, що саме поглиблене вивчення даного предмету допомогло мені змінити себе 

на краще та підготувало до навчання за цією бакалаврською програмою. 

З раннього дитинства я розумію важливість освіти, оскільки виріс в сім’ї вчителів і 

це мало великий вплив на розвиток моєї особистості. Вважаю професію вчителя однією з 

найбільш шанованих, найпочесніших та найвідповідальніших професій. Адже, саме 

вчитель створює майбутнє країни, тому що від його праці багато в чому залежить 

різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні 

якості. І задумуючись про своє майбутнє, я зрозумів, що прагну збудувати кар’єру саме у 

цій сфері, знайти свій шлях у житті та стати успішною людиною. 

Навчаючись у школі, я приймав участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах з 

математики на яких займав призові місця. Намагався зробити свій внесок у діяльність 

школи, допомагаючи вчителю математики у проведенні факультативних занять для учнів 

молодших класів. Окрім цього, я старанно вивчаю угорську та англійську мови, оскільки 

розумію, що ці мови є важливими та необхідними для тих, хто має намір у майбутньому 

працювати у школах Берегівського району. Як мені відомо, у Вашому інституті навчання 

проводиться трьома мовами. 

Підсумувавши все вище сказане, я прагну поєднати всі знання, які були отримані за  

роки навчання у школі, і буду намагатись поглибити їх, навчаючись у Вашому вищому 

навчальному закладі. Я відчуваю, що моя пристрасть до математики дозволить мені 

досягти значних успіхів протягом навчання. 

Я сподіваюся, що мені вдалося переконати Вас у своїх здібностях та 

вмотивованості до вступу у Закарпатський  угорський  інститут імені Ференца Ракоці ІІ на 

спеціальність «014 Середня освіта (математика)». Маю надію на Вашу позитивну 

відповідь та всім серцем прагну почати вчитися у Вашому інституті! 
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