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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 161 «Хімічні технології 

та інженерія», щоб стати професіоналом в сфері хімічних технологій. Мені відомо, 

що фахівці з даної спеціальності можуть організовувати та управляти хімічним 

виробництвом, виконувати лабораторні хімічні аналізи; розраховувати та оцінювати 

техніко-економічні показники виробництва; планувати та здійснювати наукові 

дослідження з метою вдосконалення технологічних процесів; використовувати 

спеціалізовані комп’ютерні програми при проєктуванні та моделюванні хіміко-

технологічних процесів. Для цього мені потрібно сформувати якості майбутнього 

фахівця: технічні знання та навички, уміння вирішувати складні інженерні завдання, 

аналітично мислити, розвивати математичні здібності. 

            Я випускник 2022 року Апостолівської ЗОШ №2. Під час навчання у школі 

зацікавився хімією, намагався відвідувати усі заходи і дні відкритих дверей у ДУЕТ. 

На цих зустрічах я отримав багато цікавої інформації про хімічні технології 

неорганічних речовин і наноматеріалів, спілкувався з викладачами, читав додаткову 

літературу. Вважаю, що хімія і хімічні технології – це надзвичайно цікава галузь 

знань, а професія хіміка-технолога є перспективною і привабливою особисто для 

мене.   

            Під час навчання я хочу опанувати процесами одержання з 

природної  мінеральної сировини й відходів сполук кольорових, рідкісних, 

дорогоцінних і платинових металів, кислот, основ, солей, оксидів, мінеральних 

добрив; керувати хіміко-технологічними процесами; готувати і виконувати 

технологічні процеси, спрямовані на одержання заданих показників якості 

продукції; контролювати та оцінювати якість вихідних матеріалів, параметрів 



процесів та відповідності кінцевої продукції технічним умовам; вести дослідження 

у напрямку підвищення ефективності хімічних процесів. 

            Загальні й спеціальні знання з хімічної технології, які я хочу отримати під час 

навчання, на мій розсуд, є надзвичайно затребуваними, тобто попит на спеціалістів 

хіміків-технологів в Україні й за кордоном буде зростати. Я хочу отримувати ці 

знання і набувати компетентності саме у вашому ЗВО, у кращих спеціалістів галузі. 

   Я відповідальний, комунікабельний, організований і дисциплінований. Мрію 

стати частиною студентської спільноти ДУЕТ і брати активну участь у житті 

університету! 

   Дякую за приділену увагу!  
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