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на ОП  «Комп’ютерний інжиніринг харчових і переробних виробництв» 

 

Звертаюся до Вас з приводу вступу зі спеціальності 133 Галузеве 

машинобудування, у якій я дуже зацікавлений. Отримання освітньо-

професійного ступеню фаховий молодший бакалавр є моїм  шансом отримати 

знання, зрости особисто і професійно та зробити перший свідомий крок для 

отримання базового здобуття професійної освіти в галузі механічної інженерії. 

Я вважав, що машинобудування – це спеціальність, на якій вчать 

будувати машини, але поспілкувавшись зі своїми батьками (сусідами, 

односельцями) дізнався, що насправді це можливість одержати найкращу 

технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин. Також я 

довідався, що важко знайти більш широку технічну спеціальність, яка 

охоплювала б настільки різні по конструкції, принципу роботи та сфері 

застосування машини. Це стало для мене тим стимулом, який надихнув мене 

обрати професію галузевого машинобудування. 

Чому я обрав саме ТДАТУ? Бо я вважаю що саме ваш університет  має 

широкий вибір спеціальностей та освітніх програм. Велика кількість 

бюджетних місць практично на всі спеціальності та низький мінімальний 

вступний бал, це є гарантія вступу на бюджетні місця та можливість отримання 

стипендії. А також можливість отримання освіти у безпосередній близькості від 

дому з мінімальними фінансовими витратами. 

Останні роки навчання у школі я посилено вивчав предмети, які будуть 

важливими для мене, як для майбутнього інженера Я маю достатні успіхи з 

точних дисциплін: математики, фізики, тощо. Я активно займаюся спортом, 

оскільки вважаю, що хороше здоров’я є надзвичайно важливим для будь якої 

професії.  

На мою думку, ця професія є надзвичайно важливою для суспільства.  

Потреба у фахівцях даного профілю зростає з кожним роком. Потреба в 

інженерах, які можуть проектувати та обслуговувати машини переробної, 

харчової та інших галузей машинобудування, вкупі зі знанням сучасного 

комп'ютерного програмного забезпечення є запорукою великих можливостей 

для працевлаштування як в Україні, так і за кордоном.  

Навчаючись в університеті, я хотів би також брати участь у 

студентському житті, подолати перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні та 

професійному розвитку. 

Я впевнений, що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому 

університеті  можна буде застосовувати в майбутньому для того, щоб стати 

справжнім фахівцем.  

На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися за 

спеціальністю  Галузеве машинобудування щоб бути корисним, бо я вважаю що 

розвиток технічної освіти є питанням національної безпеки країни, що 

надзвичайно є актуальним в теперішній час. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну 

відповідь. 


