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Спеціальність: 014 Середня освіта (Математика) 

Рівень магістра, денна форма навчання 

 

У червні цього року, я, Мінта Янош Яношович, отримав вищу освіту першого 

(бакалаврського) рівня, і атестат з відзнакою, середній бал додатка до диплома раніше 

здобутого освітнього ступеня 96 балів, закінчивши навчання за спеціальністю 014 

Середня освіта (Математика) в Закарпатському угорському інституті імені Ференца 

Ракоці II. Після закінчення навчання на рівні бакалавр, мене цікавило питання де ж 

продовжувати навчання. На сайті «Закарпатського угорського інституту імені Ференца 

Ракоці II» я прочитав інформацію про магістерську програму Середня освіта 

(Математика), вчитель математики та інформатики. Можливість навчатися у добре 

оснащених спеціалізованих аудиторіях, можливості участі у програмах мобільності, 

безкоштовне навчання та можливість отримати стипендію відразу привернули мою 

увагу. За чотири роки мого навчання переконався, що в інституті багато культурних 

заходів та студентооріеновне навчання, я і на далі хочу входити до такої студентської 

спільноти. 

Я виріс у сімї вчителів, батько - вчитель-хімії, а мама – вчителька математики, 

напевно цим і пояснюється любов до науки і бажання навчатися у престижному Вузі. 

Навчався у Берегівській гімназії імені Шандора Петефі, із угорською мовою навчання. 

Найвищі оцінки я завжди здобував з математики та інформатики, найбільшу мою 

зацікавленість становлять саме математика та програмування. Ці навчальні дисципліни 

дуже допомогли у теперішні часи, оскільки служили основою для легшого переходу на 

онлайн навчання. З моменту початку онлайн навчання найбільш цікавими для мене є 

роботи з веб-технологіями. За останні два роки самостійно за допомогою книжок та 

безкоштовних онлайн курсів успішно засвоїв роботу в онлайн просторі. Саме тоді 

зрозумів, що у майбутньому бачу себе вчителем математики та інформатики. Вважаю, 

що мені цікаво буде передати свої знання математики та програмування, в межах 

шкільної програми.  

Крім цього я також мав високі бали з природничих наук, таких як хімія та фізика, 



біологія; успішно брав участь на студентських наукових конференціях; Вмію 

використовувати різні соціальні платформи, добре володію українською мовою (рівень 

спілкування), англійською мовою (сертифікат про володіння іноземною мовою B2) - 

такі мої здобутки, будуть корисними для навчання за фахом. 

Я комунікабельний, завдячуючи педагогічній практиці на рівні бакалавра, маю 

досвід спілкування з дітьми різних вікових груп, вмію працювати в команді.  

Прошу Вас розглянути мою кандидатуру, як майбутнього студента за цією 

спеціальністю. 

 


