
В.В. Куций: «ШОСТКИНСЬКЕ ВПУ – МОЯ ДОЛЯ» 

Професійна кар’єра Віктора Васильовича Куцого практично на сто 

відсотків пов’язана з Шосткинським вищим професійним училищем. 

Свою першу робітничу кваліфікацію, електромонтера з ремонту і 

обслуговування електрообладнання IV  розряду він опанував 1979 року в стінах 

Технічного училища № 3, правонаступником якого свого часу стало саме наше 

училище. Опісля – строкова служба в Одесі у прикордонних військах. 

Дослужився Віктор Васильович до звання старшого сержанта та й повернувся до 

рідного міста, аби влаштуватись на роботу до Середнього професійно-технічного 

училища № 19 простим електриком. Але тогочасний директор  Шулейко Валерій 

Якович скомандував по-своєму: у майстри! Куций, як людина служива, слухняно 

переписав заяву і прийняв у вересні 1981 року під своє керівництво групу хлопців 

- майбутніх електромонтерів-електромонтажників. 

Зі спогадів Віктора Васильовича: «Величезний вплив на мене як молодого й 

«зеленого» майстра мав старший майстер виробничого навчання Анатолій 

Миколайович Аліманов, мій безпосередній керівник. Саме він активно «взяв мене 

в оборот», сформував як майстра виробничого навчання. Робота з учнями 

спонукала мене продовжити навчання. Найкраще підійшов Глухівський 

педагогічний інститут, де 1989 року я отримав кваліфікацію вчителя суспільно-

технічних дисциплін». 

Сумлінна праця, авторитет серед учнів, а також статус уже дипломованого 

педагога спонукали адміністрацію училища більш уважно придивитися до 

молодого й енергійного спеціаліста. Від директора Кондратенка Миколи 

Івановича 1990 року Віктор Васильович отримує пропозицію стати старшим 

майстром виробничого навчання.  

Розповідає Куций В.В.: «Я відмовився. Тоді я ще не почував у собі 

достатніх сил і досвіду. Мені ще багато чому треба було навчитися. До того ж 

серед моїх колег-майстрів були люди набагато старші за віком і педагогічним 

досвідом. Мабуть, я тоді добряче злякався від несподіваної пропозиції. 

Адміністрація училища мене зрозуміла, але намірів своїх не змінила. Я отримував 

відчутну підтримку. Зокрема, мене багатьом речам навчив Дьомін Іван 

Васильович, на той час заступник з навчально-виробничої роботи. Я дуже 

вдячний йому за науку і багатьма порадами користуюсь до цього часу». 



Другу пропозицію обійняти посаду старшого майстра від того ж таки 

Миколи Івановича Кондратенка Куций В.В. отримав 1993 року. І погодився, тим 

більше, що 12 років педагогічної роботи забезпечили міцний авторитет як серед 

учнів, так і в середовищі колег. За ці роки Віктор Васильович випустив шість 

навчальних груп різного віку, електриків-електромонтерів будівельної галузі: це 

й підліткові групи після базової середньої освіти, і цілком дорослі, де навчались 

юнаки від 17-ти років і старші, навіть після служби в армії, а це вже 20-21 рік. 

Колектив відразу ж оцінив професійну діяльність амбітного і толкового 

старшого майстра. За багаторічну сумлінну роботу на цій посаді Куций В.В. 

нагороджений багатьма відомчими нагородами: 

 Нагрудний знак «відмінник освіти України» (2002р.); 

 Нагрудний знак «І.Г. Ткаченко» (2010р.; перший у Сумській області 

педагог, нагороджений даним нагрудним знаком «за вагомий внесок 

у трудове навчання і виховання, плекання любові до праці, у 

підготовку молодої зміни висококваліфікованих робітників, за 

виховання високоосвіченого, всебічно розвинутого молодого 

покоління, спроможного у своїй практичній діяльності застосовувати 

найновіші досягнення науки і техніки, ефективно працювати в 

умовах ринкової економіки»); 

 Почесна грамота Міністерства освіти України (1989р., 1994р., 

1999р.); 

 Почесна грамота управління освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації (2002р.); 

 Грамоти ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» (2003р., 2009р., 2012р., 2013р., 

2014р.). 

Ці нагороди – результат якісної організації педагогічної діяльності майже 

тридцяти безпосередніх підлеглих, високого рівня роботи гуртків технічної 

творчості, виставок товарів народного вжитку, профорієнтаційної роботи, 

виробничої роботи в майстернях і на виробництві… 

За сумісництвом Куций В.В. є викладачем охорони праці вищої категорії. 

Розквіт власної професійної діяльності на посаді старшого майстра Віктор 

Васильович пов’язує з тим часом, коли директором училища став Олександр 

Анатолійович Гурба: «Мені цікаво й легко працювати під його керівництвом. Я 

вчусь в Олександра Анатолійовича стратегічному й тактичному мисленню, 



баченню перспективи, швидкому й оперативному вирішенню справ. Він дає 

підлеглим простір для професійної творчості, розуміє їхні проблеми, допомагає і 

підтримує здорову ініціативу». 

Ми спитали у Віктора Васильовича, що для нього значить Шосткинське 

вище професійне училище, і отримали блискавичну відповідь: «Це – мій другий 

дім! Я не уявляю себе без рідного училища. Я живу його інтересами, як кажуть, 

7 днів на тиждень по 24 години. Я абсолютно щасливий у родинному житті, маю 

люблячу дружину й гарних синів. Мені пощастило реалізуватися з цієї сторони 

повною мірою, але чоловік не може обмежуватись лише сім’єю, бо тоді він не 

зможе її розвивати й забезпечувати належним чином. І саме робота в 

Шосткинському вищому професійному училищі сприяла утвердженню мого 

соціального статусу, розкрила переді мною нові горизонти особистісного 

розвитку». 

Від себе додамо, що училище стало другою домівкою для родини Куцих 

настільки, що двоє синів Віктора Васильовича – Євген та Олександр – свого часу 

навчались у його стінах. Старший син Євген отримав кваліфікацію слюсаря з 

ремонту автомобілів (2000-2003р.р.), а Сашко протягом 2004-2007 років навчався 

кулінарним премудростям. І зараз обоє вибудовують власні досить успішні 

професійні кар’єри в рідному місті: Євген – на «Фармхімі», а Олександр – на 

«вільних хлібах» приватного бізнесу. 

Періоди навчання синів батько оцінює так: «Училище прищепило хлопцям 

повагу до труда, навчило не лише професії, а й дисципліні, відповідальності, 

самостійності, у тому числі – й фінансовій, що для чоловічої статі має дуже 

велике значення». 

Віктор Васильович працює в училищі майже з моменту його відкриття і 

став невід’ємною частиною трудового колективу й живою легендою з-поміж 

визнаних старожилів (1977 року училище прийняло своїх перших учнів, а 1981 

року, через чотири роки, до нього прийшов на роботу Куций В.В.). З училищем 

пов’язано дуже багато різних моментів – і радісних, і сумних, і доленосних… 

Віктор Васильович зізнався, що без Шосткинського вищого професійного 

училища вже не уявляє свого життя, бо воно – його доля: і педагогічна, і 

професійна, і просто людська. 

 



Бувальщини Шосткинського ВПУ 

Історичний факт засвідчує Ануфрієва Т.М., методист училища: «Про 

учнівську повагу щодо Віктора Васильовича свідчить один промовистий факт. 

Коли я працювала викладачем української літератури, то при вивченні 

художніх творів спочатку завжди давала перелік дійових осіб, щоб учні краще 

орієнтувались у сюжетах. Доходить черга до «Лісової пісні» Лесі Українки. 

Даю імена казкових дійових осіб: Лісовик – господар лісу, Перелесник – біс-

спокусник, Марище - смерть… і так далі. Усе так страшно, потойбічно… Учні 

мовчки сопуть, записують. КУЦЬ… І на цьому імені абсолютно всі групи хором 

завзято, весело відповідали: «Старший майстер!» І в цій фразі завжди 

відчувалась і повага до Віктора Васильовича, і певний острах, бо вміє він і 

похвалити, і вилаяти, і правильно мотивувати. Словом – справжній старший 

майстер!» 

 


