
Ректору 
Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
проф. Роману ПЕТРИШИНУ 
58002, Україна, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2 
ПІБ абітурієнта 
e-mail, номер телефону 
 

ШАНОВНИЙ РОМАНЕ ІВАНОВИЧУ! 

 Звертаюся до Вас з приводу вступу до Закладу вищої освіти 
«Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича» для здобуття 
ступеня бакалавра за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» на 
факультет архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.  
Обираючи заклад вищої освіти, в якому хочу навчатись, я ознайомилась з 
інформацією на сайтах різних університетів України і  зупинилась саме на 
Вашому університеті, дізнавшись, що за останні п’ять років Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича входив в десятку найкращих 
університетів країни за версією Scopus.  

На мій вибір вплинули позитивні відгуки про факультет архітектури, 
будівництва та декоративно-прикладного мистецтва, а саме про кафедру 
будівництва, яка випускає відмінних спеціалістів з усім необхідним багажем 
знань. Крім того вразила потужна матеріально-технічна база, перелік 
міжнародних проектів та співпраць, а також наявність сучасних будівельних 
лабораторій та комп’ютерних класів. 

Також хочу зазначити, що ознайомившись зі складом викладачів кафедри, 
була приємно вражена молодим колективом, переважна більшість з яких є 
кандидатами наук та має практичний досвід роботи. 
 Цього року я закінчила ”Назва школи” та отримала диплом з відзнакою. 
Брала активну участь в усіх заходах та олімпіадах, які проводились в стінах 
школи. Завжди цікавилась та захоплювалась будівництвом, і тому в школі 
посилено вивчала предмети, які є необхідними для професії інженера-
будівельника: математику, хімію, фізику, інформатику, креслення. Також добре 
володію ”вказати іноземну мову”. 
 Зацікавленість до будівництва виникла в мене завдяки стрімкому 
розвитку будівельної сфери в Україні, а на сьогоднішній день ця професія 
просто необхідна для майбутньої відбудови нашої країни, після завершення 
війни та перемоги над ворогом.  

Проте, я чітко розумію, що обрана мною професія досить складна та  
потребує високого рівня знань і навичок, які я зможу отримати завдяки 
навчанню у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, 



а саме на факультеті архітектури, будівництва та декоративно-прикладного 
мистецтва на кафедрі будівництва. 

Я прагну поєднувати навчання з практикою, а на кафедрі будівництва, у 
мене з’явиться така можливість, адже на сайті зазначено перелік угод з 
відомими будівельними фірмами: ТОВ "Будівельна компанія Водограй", ТОВ 
"Цивільпромпроект", ТзОВ будівельна фірма "Чернівціжитлобуд", ТзОВ 
"Родничок", а також державним агентством автомобільних доріг України, 
державним підприємством "Буковинастандартметрологія", інженерно-
технологічним ХАБом "Constructor", КП "Рембудмонтаж", Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією. Завдяки таким угодам про співпрацю 
забезпечуються найкращі ресурси і можливості для ефективного навчання та 
практики, а в майбутньому місця працевлаштування. 

Зі свого боку хочу запевнити Вас, що братиму активну участь у 
студентському житті факультету та навчанні, а також у проведенні 
різноманітних заходах, конференціях та воркшопах. 
 Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та дуже 
сподіваюсь, що змогла переконати Вас у своєму бажанні стати частинкою 
студентської спільноти Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича. 
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