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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

      Звертаюся до Вас з приводу вступу на спеціальність 184 «Гірництво». 

Упевнений, що отримання кваліфікації гірничого інженера у Державному 

університеті економіки і технологій є моїм шансом стати кваліфікованим 

фахівцем з відповідної галузі. Я усвідомлюю, що гірничий інженер – це 

фахівець у галузі гірничодобувної промисловості, яка спеціалізується на 

видобуванні корисних копалин різними способами. Фахівці виконують 

проєктування гірничих об’єктів, інженерно-технічне забезпечення видобутку 

корисних копалин, проводять оперативно-виробниче керування гірничим 

підприємством. А тому я прагну набути теоретичних та практичних знань з 

механіки ґрунтів, інженерної геології, будівельних матеріалів та конструкцій 

для комп’ютерного моделювання і проєктування гірничо-збагачувальних 

підприємств. Моя ціль - стати фахівцем з менеджменту промислових 

виробництв з розробки корисних копалин. Вважаю, що обрана мною 

спеціальність є актуальною на ринку праці. Після здобуття освіти можна бути 

впевненим, що з пошуком місця роботи проблем не виникне, адже у професії 

широкий спектр роботи, бо гірничорудне підприємство потребує послуг 

кваліфікованих спеціалістів в усіх підрозділах гірничого комбінату: в 

кар’єрах, на фабриках, шахтах, транспортних і допоміжних цехах.  Фахівець з 

гірництва готовий до професіональної діяльності  з експлуатації, технічному 

обслуговуванню і ремонту гірничих машин, стаціонарних і пересувних 

установок, електромеханічних комплексів і систем, в якості  техніка-

електромеханіка на підприємствах різних організаційно-правових форм. 

      Цього року я закінчив Криворізьку загальноосвітню школу № та маю 

високі бали з фізики, хімії, математики. Однак найбільше мене цікавить 

гірництво. У школі я відвідував факультатив із хімії у 7 класі, гуртки з фізики 

у 8-9 класах,  брав участь в олімпіадах з математики (Дніпро, 201), фізики 



(Кривий Ріг, 2021) та перемагав на конкурсах зі спортивної гімнастики 

(Кривий Ріг, 2019). В останній рік навчання у школі я екскурсійно відвідував 

різні державні та приватні підприємства нашого міста з гірничорудної галузі. 

Мене зацікавив менеджмент промислових виробництв із розробки корисних 

копалин. Тому я почав  відшуковувати інформацію, а тому ознайомився із 

відповідною інформацією на веб-сайті Вашого навчального з закладу, де 

довідався, що майбутні фахівці з цієї спеціальності мають змогу проходити 

практику на провідних підприємствах та в установах нашого міста. Завдяки 

освітній програмі я зможу стати справжнім фахівцем своєї справи. 

Переконаний, що поєднання теоретичного навчання і практики є найкращим 

шляхом для здобуття професійних навичок.  

      Я очікую, що ця освітньо-професійна програма надасть мені можливість 

зміцнити свою теоретичну базу знань, яку я зможу пізніше використати у 

практичних умовах. Мені дуже подобається, що по закінченню навчання 

випускник має можливість займати посаду з гідною заробітною платою, а 

саме: гірничий майстер, керівник виробничої дільниці, інженер структурного 

підрозділу, головний спеціаліст структурного підрозділу, гірничий інженер, 

технолог, гірничо-технічний інспектор, головний інженер, керівник гірничого 

підприємства або фірми, науковий співробітник, викладач. 

      Запевняю Вас, що я докладу максимум зусиль, щоб навчитися вибирати і 

готувати до експлуатації гірниче електромеханічне обладнання для 

конкретних гірничо-геологічних умов; усувати і попереджати недоліки в 

роботі; оформляти документацію на виготовлення і  поставку запасних частин 

обладнання; проводити основні техніко-економічні розрахунки з ремонту, 

монтажу, обслуговуванню електромеханічного обладнання гірничих 

підприємств; організовувати і проводити поточні  ремонти гірничих машин і 

електромеханічного обладнання; складати графіки планово-

попереджувальних ремонтів машин і механізмів; вести облік планових завдань 

з продуктивності праці, об’єму робіт з ремонту і обслуговуванню гірничого 

електромеханічного обладнання; здійснювати контроль за дотриманням 

охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії і протипожежного 

захисту, охорони природи і надр протипожежного захисту, охорони природи і 

надр при веденні гірничих робіт. 

     Я хотів би подякувати Вам за увагу і час, які Ви витратили на розгляд мого 

листа. Будь ласка, повідомте мені, якщо потрібно надати ще якусь додаткову 

інформацію. З нетерпінням очікую Вашої позитивної відповіді!  

 

04.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                 

Підпис 

 


