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Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Я, Іванов Іван Іванович, звертаюся до Вас з метою повідомити про своє 

бажання вступити до навчання до спеціальності 275.03 «Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті» на освітню магістерську програму 

«Транспортні системи»/(освітню-наукову магістерську програму «Розумний 

транспорт і логістика для міст»).  

Хочу зауважити, що я цілком усвідомлюю вибір цієї спеціальності та 

відповідної освітньої програми, оскільки маю багато близьких та знайомих, які 

є випускниками минулих років за цією спеціальністю, й зараз працюють на 

керівних посадах, або мають успішну власну справу в галузі вантажного, 

пасажирського автомобільного та міського транспорту. У спілкуванні зі 

знайомими я зрозумів, що робота за цією спеціальністю не є щоденним 

трудовим обов’язком, а справжнім покликанням, що сприятиме моєму 

всебічному розвитку як людини і фахівця протягом усього життя. 

Протягом навчання і власного життя, я чітко усвідомив, що 

автомобільний транспорт – одна з базових галузей, яка формує структуру 

економіки та забезпечує взаємозв'язок усіх її елементів. Автомобільний 

транспорт виступає як найважливіша умова освоєння природних ресурсів, 

матеріальної основи для економічної інтеграції промислового та 

сільськогосподарського виробництва. Одночасно автомобільному транспорту 

належить величезна роль розширенні економічних зав’язків на 

міждержавному рівні. Завдяки автомобільному транспорту зростають 

економічні та соціальні зв'язки між окремими містами, регіонами та країнами 

та розширюється обмін культурними цінностями. 

Тривалий час, протягом карантину та військового стану, я міг бачити, 

що навіть у таких важких умовах автомобільний транспорт продовжує 

злагоджено працювати, ефективно взаємодіючі з іншими видами транспорту 

та виконуючі евакуацію біженців, доставку гуманітарної допомоги, 

перевезення пасажирів та вантажів тощо. До того ж, післявоєнна відбудова 

країни, враховуючи наведену важливість автомобільного транспорту, є 

неможливою без його участі.  
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Таким чином, за сучасних умов я усвідомлюю, що автомобільний 

транспорт є однією з найважливіших галузей нашої країни, а тому 

організовувати безперебійний і безпечний перевізний процес є дуже 

відповідальною задачею для майбутнього випускника спеціальності 275.03 – 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 

Хочу підкреслити, що я детально ознайомився зі складом викладачів 

кафедри транспортних систем і логістики, її матеріально-технічною базою і 

був дуже приємно вражений молодим колективом, переважна більшість з 

якого має практичний досвід роботи, іноземні стажування у галузі 

функціонування різних видів транспорту та вільно володіє іноземними 

мовами. Перелік відомих випускників кафедри також підкреслює результати 

її плідної роботи та затребуваність фахівців. Хочу також відмітити відповідну 

матеріальну базу кафедри, наявність сучасних лабораторій ергономічних та 

транспортних проблем та навчально-дослідної лабораторії "Розумний 

транспорт і логістика для міст", які дозволяють моделювати найскладніші 

транспортні процеси із застосуванням сучасного комп’ютерного 

забезпечення. 

Зі свого боку також хочу запевнити Вас, що я братиму активну участь у 

студентському житті та різноманітних організаційних  заходах кафедри. 

Отже, хочу подякувати Вам, що розглянули моє звернення і сподіваюсь 

на Вашу позитивну відповідь. 

З повагою,  

Іванов Іван Іванович  


