
Ректорові Хмельницького національного університету Сергію Матюху від 

абітурієнтки Українець Світлани Петрівни, яка планує вступити до університету 

на спеціальність 182 «Технології легкої промисловості» (освітня програма 

«Технології та конструювання швейних виробів»), закінчила у 2022 році 

Державний навчальний заклад «Хмельницький центр професійно-технічної освіти 

сфери послуг» та отримала робітничі професії, швачка, кравець 4 розряду та 

закрійник 5 розряду, тел. (067)123-45-67, ukrainecsp@gmail.com. 

 

Шановний Сергію Анатолійовичу! 

 

Я звертаюся до Вас, оскільки планую вступати на навчання на для здобуття 

рівня «бакалавр» за спеціалізацією «Конструювання та технології швейних 

виробів» на факультет технології та дизайну. 

В цьому році я закінчила Державний навчальний заклад «Хмельницький 

центр професійно-технічної освіти сфери послуг» і здобула робітничі професії, 

швачка, кравець 4 розряду та закрійник 5 розряду.  

Також здала у 2022 році Мультимедійний національний тест (бо не здавала 

ЗНО з математики) та отримала досить високі бали і прагну вступити на денну 

форму навчання на бюджет.  

Попередньо отримані знаття та практичні навички прагну поглиблювати, 

доповнювати та дізнаватися багато нового про новітні технології пов’язанні з 

виробництвом та проектуванням швейних виробів. Мрію стати досвідченим 

конструктором, та створювати високоякісний одяг для молоді! 

Я Хмельничанка і прагну навчатися саме у Хмельницькому національному 

університеті!  

Ознайомившись з інформацією на сайті кафедри Технології та 

конструювання швейних виробів Вашого університету, я довідалась, що студенти 

мають можливість використовувати свої теоретичні та практичні навички беручи 

участь у дослідницьких проектах, проходити практику на провідних 

підприємствах міста та області, а також вивчати спеціалізовані комп’ютерні 

програми , так званні САПР Julivi і Грація. Впевнена що отримані знання 

допоможуть мені у майбутньому зарекомендувати себе як досвідченого 

спеціаліста та гарно працевлаштуватися.  

Думаю, що буду старанною і активною студенткою, відповідальною та 

кваліфікованим конструктором одягу у майбутньому. 

Я хотіла би подякувати Вам за час і зусилля, які ви вклали у розгляд мого 

листа. Будь ласка, повідомте мене, якщо я повина надати ще якусь додаткову 

інформацію.  

З нетерпінням очікую вашої позитивної відповіді. Хочу Вас запевнити, що я 

повністю готова і щиро прагну стати студенткою Хмельницького національного 

університету.  

 

З повагою, Світлана Українець. 
 


