
Голові Приймальної комісії 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 
проф. Роману ПЕТРИШИНУ 
58002, Україна, 
м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2 
Іванова Івана Івановича 
ivanov2005@ukr.net, 0505554433 

Шановний Романе Івановичу! 
Я звертаюся до Вас, оскільки прагну продовжити здобуття вищої освіти на другому освітньому 

рівні, за освітньою програмою «Геодезія» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича. Як мені відомо, Ваш університет є найкращим закладом вищої освіти у регіоні та 
одним з провідних в Україні, який готує інженерів-геодезистів. 

Цього року я закінчив перший бакалаврський рівень освіти за спеціальністю «Геодезія та 
землеустрій» на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, маю відмінні оцінки з таких дисциплін, як інженерна геодезія, фотограмметрія та 
дистанційне зондування, картографія й інших дисциплін. Більш скромні результати я отримав із 
ГІС і БД, основ землеустрою, земельного права тощо. Тому найбільше під час навчання мене 
зацікавили дисципліни пов’язані із геодезією. Я не лише маю високі оцінки з цих предметів, але 
й виконував наукові дослідження у цьому напрямі. Підсумком чого, стало написання курсового 
проекту під назвою «Складання проекту інженерно-геодезичних робіт для капітального ремонту 
дорожньої мережі».. 

Геодезія настільки мене зацікавила, що в останній рік навчання в університеті, під час 
проходження виробничої практики, я влаштувався на роботу помічником геодезиста, у проектно-
кошторисний відділ ПП «Топогеодезичний сервіс» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 44, к. 101) 
до Василова Василя Васильовича, і завдяки цьому отримав можливість ознайомитись з 
практичними аспектами цієї професії. Завдяки цій роботі я також переконався, що правильно 
обрав свою майбутню професію. Окрім цього, наявність практичного досвіду допомагало й 
допоможе мені краще та ефективніше навчатися. Мої наполегливість та працелюбність 
допомогли мені отримати досить високі бали при вивченні фахових дисциплін й отримати 
схвальну рекомендацію від мого роботодавця. 

Я щиро прагну більш поглиблено вивчати геодезію на географічному факультеті 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Особливо мене цікавить 
інженерна геодезія та інженерна фотограмметрія, оскільки мене захопили наукові праці трьох 
викладачів вашого університету (П. О. Сухого, С. М. Білокриницького, К. В. Дарчука, «Obtaining 
Photogrammetric Data by Using Non-Professional UAVs» та «Геодезичне забезпечення території 
Чернівецької області (історія, сучасний стан)»), у яких проведено всебічні дослідження в цих 
галузях.  

Я очікую, що магістерська освітня програма «Геодезія» дасть мені можливість зміцнити свою 
теоретичну базу знань, яку я зможу пізніше використати в практичних умовах. Завдяки ній я зможу 
стати справжнім фахівцем своєї справи. 

Я хотів би подякувати Вам за час і зусилля, які ви вклали у розгляд мого листа. З нетерпінням 
очікую вашої позитивної відповіді. Хочу Вас запевнити, що я повністю готовий і щиро прагну 
продовжити навчання у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 
  


