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Шановний Володимир Миколайович! 
 

Цього року я закінчив 4 курс Центральноукраїнського національного технічного 
університету по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та отримав 
диплом бакалавра з відзнакою. Окрім відвідування пар, я багато часу проводив, 
займаючись творчою самодіяльністю в студклубі ЦНТУ, завдяки яким побував з 
гастролями в багатьох містах України, познайомився з чудовими людьми та багато чому 
навчився. Окрім того, я знайшов роботу лаборанта на підприємстві, що виготовлює 
будівельні матеріали. Це дозволяє мені паралельно з навчанням займатися науковою 
діяльністю: досліджувати будівельні матеріали та у співавторстві з викладачами 
публікувати результати досліджень. На даний момент я є співавтором 2-х наукових 
статей, 1 патенту України на корисну модель, маю досвід участі в 3-х Міжнародних і 
всеукраїнських наукових конференціях, як доповідач. 

Заняття науковою діяльністю принесли мені розуміння того, як саме створюються 
нові будівельні матеріали, технології, геніальні інженерні рішення, що саме через пошук, 
творчість та тяжку працю можна досягти результат, і деколи цей результат може бути 
приголомшливо непередбачуваний. Так і зародилася тематика майбутньої магістерської 
роботи, якось само по собі визначився керівник та бажання продовжувати навчання. 
Також я зрозумів, що отримані під час навчання на рівні бакалавра знання не достатні для 
того, щоб створювати інноваційні будівельні матеріали, розробляти новітні будівельні 
технології,… ще треба багато і багато вчитися.  

Під час навчання в Центральноукраїнському національному технічному 
університеті я спілкувався з старшими студентами, що навчалися в магістратурі та 
цікавився тими предметами, які вони вивчають. Також ознайомився з представленими на 
сайті кафедри освітніми програмами магістерського рівня та під час виробничих практик 
цікавився вакансіями і вимогами до претендентів у провідних будівельних організаціях 
міста. Дуже актуальним для мене є вміння працювати в системі інформаційного 
моделювання будівельного об’єкту ВІМ-технології (Building Information Model). 

Я прагну поєднувати навчання з професійною діяльністю та отримати максимум 
знань, умінь та навичок щоб бути якомога успішним та конкурентоздатним. Впевнений, 
що навчання в магістратурі Центральноукраїнського національного технічного 
університету забезпечить мені той необхідний комплекс знань та умінь. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся невдовзі 
стати магістрантом Центральноукраїнського національного технічного університету. 

 
З повагою, Денис Іванченко ______________ 
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