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Шановний Володимир Миколайович!
Я, Швайка Наталія Василівна, хочу звернутися до Вас та повідомити про
своє бажання вступити на

програму молодшого спеціаліста ВСП «НФК

УДУНТ» зі спеціальності 136.1 «Обробка металів тиском»
Хочу запевнити, що мій вибір освітньої програми та спеціальності є
цілком свідомий, оскільки в мене дуже багато рідних та знайомих, які є
випускниками коледжу минулих років за цією спеціальністю, які зараз
працюють на трубних підприємствах міста Нікополя. У розмовах з ними я
усвідомила, що робота за цією спеціальністю це не щоденні рутинні трудові
будні, а справжнє покликання, яке супроводжуватиме мене усе життя.
Також, хочу зазначити, що я була на дні відкритих дверей ВСП «НФК
УДУНТ» де ознайомилась зі складом викладачів металургійного відділення та
його матеріально-технічною базою. На цій зустрічі я дізналась, що фахівці за
спеціальністю 136.1 «Обробка металів тиском» можуть працювати на посадах:
технічні фахівці-механіки; технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та
металургії; технік з інструменту; технік (обробка металів тиском); технік-лаборант
(видобувна

промисловість

та

металургія);

технік-конструктор;

технік

з

налагоджування та випробувань; технік з підготовки виробництва обробки металом
тиском; технік з підготовки технологічної документації, це мене дуже зацікавило.
Хочу сказати, що я була дуже приємно вражена колективом викладачів,
переважна більшість з яких має професійну майстерність та досвід роботи. Крім
того, мене вразила потужна матеріальна база металургійного відділення та його
сучасні

комп’ютерні

класи,

які

дозволяють

вести

підготовку

висококваліфікованих спеціалістів зі спеціальності 136.1"Обробка металів
тиском". Про

якість підготовки свідчить те, що більшість випускників

влаштовуються на роботу за спеціальністю вже під час навчальної практики.
Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що я хочу брати дуже активну
участь у студентському житті коледжу та проведенні різноманітних спортивних
заходах.
Цього року я

навчалася у середній школі №15 міста Нікополь та

отримала свідоцтво про здобуття базової середньої освіти . У школі з цікавістю
вивчала предмети, які є необхідними для професії: математику, хімію, фізику,
інформатику. Я також добре володію англійською мовою.
Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся
невдовзі стати студентом ВСП «НФК УДУНТ».
З повагою _______________ (Н.В. Швайка)

