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Шановний Андрію Валерійовичу! 

  

     Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного університету 

економіки і технологій на освітню програму  зі  спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування», бо  хочу бути професіоналом в сфері проєктування, 

виробництва та експлуатації механічного, гідравлічного та роботизованого 

обладнання. 

       Я витратив достатньо часу на ознайомлення зі спеціальностями і 

можливостями різних закладів освіти, і обрав саме ДУЕТ, оскільки маю 

можливість спостерігати за швидкими темпами його росту та розвитку 

інфраструктури. Це дає підстави сподіватися на те, що здобуття вищої освіти 

саме у Вашому університеті може стати рухом вперед у моєму житті як з 

професійної точки зору, так і щодо мого всебічного розвитку як особистості і 

громадянина України.  

     Мені відомо, що фахівці з даної спеціальності можуть виконувати 

проєктування деталей, вузлів і обладнання з використанням сучасних CAD 

систем, проводити аналіз функціонування обладнання у віртуальному 

середовищі, здійснювати моделювання роботи машин з використанням сучасних 

мов програмування. Я хотів би оволодіти якостями майбутнього фахівця: 

технічні знання та навички, уміння вирішувати складні інженерні завдання; 



розвивати аналітичне мислення, математичні здібності. Мені це потрібно, щоб 

розробляти нові та удосконалювати наявні конструкції машин та 

обладнання; виконувати проєктування деталей, вузлів і обладнання з 

використанням сучасних CAD систем; проводити віртуальний аналіз надійності 

деталів; якісно виконувати технічний аудит механічного обладнання 

металургійного та гірничого комплексів; виконувати технічний супровід, 

удосконалення та здійснювати нагляд обладнання; використовувати поєднання 

матеріальних, людських і економічних ресурсів для розробки технічних рішень, 

які допоможуть вдовольнити потреби виробництва та суспільства. 

       Оскільки цього року я успішно закінчив школу, маю високі бали з 

математики, хімії, фізики, то вирішив обрати  спеціальність «Галузеве 

машинобудування». Я постійно цікавлюсь сферою техніки, сучасними 

винаходами і технологіями, маю схильність до точних наук, творчо підходжу до 

вирішення різних завдань. Крім того, на мою думку, ця спеціальність є 

класичною інженерною спеціальністю широкого спектру діяльності, яка дасть 

змогу розібратись у складових частинах промислових виробництв, отримати 

знання та вміння щодо проєктування і комп’ютерного моделювання машин, 

приладів та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх 

виробництва та управління ними, забезпечувати їх технічний супровід. 

        Досліджуючи сьогоднішній ринок праці, приходжу до висновку, що для 

успішного розвитку економіки країни вкрай не вистачає фахівців інженерної 

галузі, і це найвагоміший аргумент отримати освіту за даним напрямом. Отже, 

моя ціль є чітко визначеною, вважаю, що після нашої Перемоги зможу бути 

корисним саме у сфері інженерії машинобудівних виробництв. 

         Якщо я стану студентом вашого університету, намагатимусь бути 

активним та гідним членом студентського колективу. 

         Щиро дякую, Андрію Валерійовичу, за розгляд мого листа!  З нетерпінням 

чекаю на Вашу позитивну відповідь! 
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