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Шановний Володимир Миколайович!
Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень
«фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 136.2 «Виробництво сталі і
феросплавів», до якої я маю особливий інтерес. Я впевнений, шо здобуття
фахової освіти саме за обраною спеціальністю в одному з найкращих
металургійних навчальних закладів Дніпропетровської області, є моїм шансом
збагатити свої знання, зрости особисто й професійно та зробити свій внесок у
розвиток металургії Україні як на теренах нашої країни, так і за кордоном.
З дитинства мене цікавило звідки і як отримують метал. Якими
властивостями метали володіють. Розумію, що це важлива галузь, важка і
відповідальна праця. Саме від сталевара і феросплавщика залежить якість
отриманого металу і якість конструкцій, які будуть використовувати у
машинобудуванні, при виробі літаків, труб та інше. І мені дуже хочеться буду
причетним до цієї праці і галузі, бо це відповідально. Розумію, що сталевар
працює у важких умовах, постійно при високих температурах і при постійному
напружені, ця людина мужня і сильна, а я хочу бути саме таким. Професія
сталевар і феросплавщик це саме та професія де я саме себе бачу.
Я чітко вирішив продовжити навчання саме у вашому коледжі.
Ознайомившись із сайтом вашого навчального закладу я з'ясував, шо
студентське життя в коледжі є насиченим та доволі перспективним. Зокрема,
мені сподобалося, що крім навчання й виховання, студенти беруть активну
участь у семінарах та конференціях, пов’язаних із майбутньою професією,
спілкуються

із

керівниками

підприємств,

що

в

подальшому

можуть

запропонувати працевлаштування; хочу відмітити широкий вибір баз практики
для студентів, шо досить ефективно впливає на формування професійних
якостей майбутніх спеціалістів. Я сподіваюся, що разом із величезною

студентською сім'єю коледжу буду брати участь у різноманітних заходах,
насичених прогресивними фаховими технологіями.
Я щиро прагну навчатися саме у вашому коледжі, бо переконаний, шо ви
допоможете розвинули якості професіонала, лідера команди, виховати навички
ділового спілкування, такі необхідні для мого подальшого кар'єрного зростання.
Сподіваюся, що під керівництвом висококваліфікованих викладачів та фахівців
коледжу, які тут працюють, я здобуду якісні знання та відповідний досвід для
роботи на підприємстві або продовжу навчання для здобуття вищої фахової
освіти.
Дякую за ваш час та увагу. Мрію стати частиною вашого студентського
колективу. Сподіваюся на позитивну відповідь.
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