
Ректору 

Харківського національного  

університету міського  

господарства імені О. М. Бекетова 

В. М. Бабаєву 

Іванова Івана Івановича 

м. Харків, вул. Маршала Бажанова 17 

vstup@kname.edu.ua 

(057) 707-33-26 

 

Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Звертаюся до Вас у зв’язку зацікавленістю у вступі на бакалаврську 

програму зі спеціальності «Менеджмент організацій міського господарства» у 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова. Я обрав(ла) професію менеджера в сфері 

міського господарства, тому що мені подобається керувати міською 

інфраструктурою, майже необмежений ринок варіантів працевлаштування, 

вона динамічна (тобто я буду завжди розвиватись паралельно з розвитком 

міст, неможливо знати все і вивчити все що стосується менеджменту, бо кожен 

день з’являється щось нове, кожна робота, кожен клієнт індивідуальні). Ця 

професія поєднує в собі майже всі професії потроху.  

Коли я навчався(лась) у школі я далеко не був(ла) відмінником, мене це 

не цікавило, я любив(ла) командні роботи: на фізкультурі, розділення питань 

по варіантам і пошук їх вирішення в команді, вигадування суспільних 

варіантів прогулу небажаного уроку. Це набагато прискорювало написання 

контрольних, самостійних, поєднувало учнів, створювало нові підгрупи у 

нашому класі. Було цікаво працювати, організовувати святкування, 

прикрашати класну кімнату. Роботи більшої частини мої родичів чітко 

пов’язані із професією менеджера в міському господарстві, усі або 

адміністратори, або начальники чи приватні підприємці, коли я був(ла) у 
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початковій школі я дуже багато часу проводив разом із ними, мене навіть 

брали у відрядження до сусідніх міст. З дитинства я вбирав(ла) в себе ці якості, 

тому не дивно що я обрав(ла) для себе цю професію.  

Я обрав(ла) саме цей Університет, тому що тут найкраща якість освіти, 

надійність, комфортні умови проживання, велика увага приділяється 

організації вільного часу студента. Також на мій вибір вплинули гарні відгуки  

випускників минулих років університету. 

Сподіваюсь, що все це допоможе мені оволодіти високою майстерністю 

у творчій побудові мого життя, індивідуально-особистісного життєвого 

проєкту. Ця спеціальність – дорога до успіху і шанс до кар’єрного росту. 

Отже, я вирішив(ла), що стану менеджером організацій в міському 

господарстві. Бути менеджером цікаво і захоплююче. Ця професія сповнена 

нових поворотів і дає багато можливостей для кар’єрного зростання. Основні 

функції менеджера — це планування, організація, мотивація і контроль. Рівень 

складності залежить від розміру і кількості контрольованих об’єктів. Деякі 

особисті якості також важливі для досягнення успіху в цій області. 

Насамперед, менеджмент — це робота з людьми. Що стосується мене, то у 

мене відмінні комунікаційні навички, які повинні допомогти мені з 

майбутньою роботою. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся 

невдовзі стати студентом ХНУМГ імені О. М. Бекетова. 

 

З повагою, Іванов І. І. 


