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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

       Я, Лисункіна Дарина Василівна, Звертаюся до Вас з приводу вступу на 

навчання до Державного університету економіки і технологій на спеціальність 

136 «Металургія», оскільки металургія – основа людської діяльності, а сталь 

оточує нас майже всюди.  Моя мета - набуття всеохоплюючих професійних 

навичок:  від вміння швидко і ефективно працювати із сучасними 

інформаційними технологіями до розуміння новітніх технологій у металургії 

та споріднених галузях. Для мене дана спеціальність є перспективною та має 

високий попит на ринку праці. 

      Цього року я навчалася у Криворізькій загальноосвітній школі № та 

отримала свідоцтво про здобуття базової середньої освіти. У школі з цікавістю 

вивчала предмети, які є необхідними для професії: математика, хімія, фізика, 

інформатика. Я також добре володію англійською мовою.       

       Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є 

цілком свідомий, оскільки в мене дуже багато рідних та знайомих, які 

працюють за цією спеціальністю на підприємствах міста Кривого Рогу. У 

розмовах з ними я усвідомила, що робота за цією спеціальністю це не щоденні 

рутинні трудові будні, а справжнє покликання, яке супроводжуватиме мене 

усе життя.  

         На сайті університету я вичитала, що на металургійних підприємствах 

керівні посади посідають саме технологи-металурги. Упродовж багатьох років 

вони очолювали комбінат «Криворіжсталь» (нині ПАТ «АМКР») ЦГЗК, 



«Азовсталь», були  головними технологами, керівниками аглодоменних та 

сталеплавильних департаментів, начальниками цехів.  Багато випускників 

вузу працюють технологами на металургійних підприємствах у Чехії, 

Угорщині та Німеччині.  

      Особлибо мені до вподоби той факт, що ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

у партнерстві з Державним університетом економіки і технологій запускають 

освітній проєкт, в рамках якого випускники 11 класів мають можливість 

безоплатно навчатися в університеті за унікальною  освітньою програмою із 

залученням найкращих українських та іноземних фахівців.  

          Під час онлайн-наради у 2021 році познайомилася з колективом 

викладачів, переважна більшість з яких має професійну майстерність та 

досвід роботи. Крім того, мене вразила потужна матеріальна база 

металургійного відділення та його сучасні комп’ютерні класи, які 

дозволяють вести підготовку висококваліфікованих спеціалістів зі 

спеціальності 136 «Металургія». Про якість підготовки свідчить те, що 

більшість випускників влаштовуються на роботу за спеціальністю вже під 

час навчальної практики.  

           Запевняю Вас, що я хочу брати дуже активну участь у студентському 

житті вузу та проведенні різноманітних спортивних заходів! 

          Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся 

невдовзі стати студенткою ДУЕТ! 

 

11.07.2022                                                                                                                                                                                                                             

Підпис                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


