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Шановний Олександре Григоровичу! 

 

Звертаюсь до Вас у зв’язку з тим, що маю намір вступити до 

Національної академії статистики, обліку та аудиту на спеціальність 

«Комп’ютерні науки», освітню програму «Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології». У цьому мотиваційному листі я прошу Вас розглянути мою 

кандидатуру, як майбутнього студента Академії за цією спеціальністю. 

У цьому році я закінчив навчання у________________________________, 
                                                                                                       (назва школи) 

 

отримав Свідоцтво про здобуття повної середньої освіти із середнім балом 

____. 

Найвищі оцінки я здобув з математики, інформатики, ______________________ 
                                                                                                                        (інших дисциплін) 

Зацікавленість розробкою програмного забезпечення виникла в мене 

декілька років тому, коли я вперше спробував створювати невеликі веб-сайти. З 

тих пір моє захоплення не зникло, а, навпаки, отримало новий розвиток. Я 

почав вивчати різні мови програмування та створювати невеликі власні 

проекти. Значну роль у цьому відіграло проведення дистанційного навчання в 

школі, під час якого я надавав посильну допомогу вчителям щодо наповнення 

веб-сторінок навчальною інформацією. Також протягом навчання у 10-11класах 

я часто брав участь в on-line тренінгах та вебінарах з інформатики для 

школярів, зокрема: 

____________________________________________________________________. 



                                                     (вказати, якщо це мало місце) 
 

Крім цього, я старанно вивчаю англійську мову, оскільки розумію, що ця 

мова надзвичайно важлива та необхідна для тих, хто має намір у майбутньому 

працювати у міжнародних ІТ-компаніях. Як мені відомо, у Національній 

академії статистики, обліку та аудиту майбутні програмісти поглиблено 

вивчають професійну англійську мову і завдяки цьому отримують можливість 

під час навчання стажуватись у найкращих ІТ компаніях, що працюють в 

Україні. 

На вибір саме цієї професії мене надихають успіхи українських ІТ-

фахівців, розробки яких впроваджуються на міжнародному рівні. У список 

найуспішніших проектів, які мене вразили, можна включити, наприклад, 

створений українцями сервіс Grammarly, який був оцінений експертами у понад 

мільярд доларів; opensource-платформу GitLab для розробки програмного 

забезпечення; програму People.ai та інші. 

Відвідавши День відкритих дверей, я зрозумів, що переваги навчання в 

НАСОА полягають у тому, що навчальний заклад має потужну матеріально-

технічну базу з висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом. 

Що стосується навчання в Академії, то я маю намір поєднати всі знання, 

які я накопичив за ці роки, і поглибити своє розуміння інформатики та 

комп’ютерної техніки, опанувати такі програми, як MySQL, SQL Server, Oracle 

C++, CSS та інші. 

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

вмотивованості до вивчення комп’ютерних наук та інформаційних технологій у 

НАСОА. Я дуже сподіваюся на Вашу позитивну відповідь та всім серцем 

прагну стати студентом Академії.  

 

 

«__» ________________ 2022 р.    __________   Прізвище та ініціали 
       підпис 


