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Шановний Володимир Миколайович! 

 

Я, Петренко Іван Миколайович, хочу звернутися до Вас та повідомити про 

своє бажання вступити до ВСП НФК УДУНТ на  освітню програму фахового 

молодшого бакалавра зі спеціальності 141«Електроенергетика, електротехніка, 

електромеханіка». 

Хочу запевнити, що мій вибір спеціальності є цілком свідомий, оскільки в 

мене є багато рідних та знайомих, які були випускниками вашого коледжу за цією 

спеціальністю.  В сучасному світі не залишилося жодної сфери, де б не 

використовувалася електрична енергія. В кожній країні, на кожному 

підприємстві є електротехнічне та електромеханічне обладнання, яке призначене 

для генерування, розподілу електроенергії, для керування механізмами, 

агрегатами та технологічними комплексами. Таким чином фахівець – електрик, 

який вміє налагоджувати, експлуатувати та ремонтувати електроустаткування, 

знає процес виробництва, передачі та розподілу електричної енергії, орієнтується 

у роботі електронних приладів, пристроїв автоматичного керування, систем 

автоматики, комп’ютерної техніки, знає принцип роботи електричних машин, 

апаратів, силових перетворювачів, трансформаторів, вміє проектувати  сучасні 

системи на базі автоматизованих електроприводів та мікропроцесорної техніки, 



вміє обирати освітлювальні установки, може запропонувати заходи 

енергозбереження та енергоефективні технології, завжди знайде собі роботу в 

нашій країні або закордоном. 

Також, хочу зазначити, що на сайті коледжу та на екскурсії я ознайомився 

зі складом викладачів електротехнічного відділення та його матеріально-

технічною базою. Мене вразила велика кількість електротехнічних лабораторій 

та сучасні комп’ютерні класи, які дозволяють на високому рівні вести підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів зі спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка, електромеханіка». Про  якість підготовки фахівців-електриків 

свідчить те, що випускники коледжу  влаштовуються на роботу за спеціальністю 

вже під час навчальної практики, а також багато випускників зараз працюють 

електриками за кордоном. 

Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що я планую сумлінно навчатись, 

брати активну участь у студентському житті коледжу та проведенні 

різноманітних спортивних заходах. 

Цього року я закінчив 11 (9) клас у середній школі №  1  міста Нікополь та 

отримав атестат (свідоцтво) про здобуття повної ( базової) середньої освіти. У 

школі з цікавістю вивчав дисципліни, які є необхідними для майбутньої професії: 

математику, фізику, інформатику.  

 

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

невдовзі стати студентом ВСП «НФК УДУНТ». 

 

З повагою             _______________             ( І.М. Петренко) 

 


