
УСПІШНИЙ УЧЕНЬ – УСПІШНА РОДИНА – УСПІШНА КРАЇНА 

 

Кожна дитина – неповторна, наділена від 

природи унікальними здібностями, талантами та 

можливостями. Місія професійної освіти – допомогти 

розкрити та розвинути її здібності, таланти, а також 

предоставити можливості для їх реалізації.  

На уроках з учнями ми неодноразово 

обговорювали, що таке успіх, які якості повинні бути 

у людини, щоб вона закріпилася в житті і стала 

самодостатньою. 

Радістю для кожного педагога є нагода 

поділитися успішними прикладами з реального життя.  

Зразком успішного випускника 2018 року (група 

07-16) є САМОТУГА Іван. Сором’язливим підлітком 

він прийшов навчатися до нашого навчального 

закладу за професією «Бармен, офіціант». Заняття 

відвідував з цікавістю, мав бажання пізнавати щось 

нове і не зупинятися на досягнутому .На уроках 

виробничого навчання завжди проявляв 

самостійність: готував різні напої, коктейлі. Охоче і з 

задоволенням читав додаткову літературу з професії. 

Поштовхом до успіху стала перша виробнича 

практика, яку Іван проходив у готельно-ресторанному 

комплексі «Наташка» Закарпатської області. Робота в 

«бойових» умовах збагатила хлопця новими 

навичками, допомогла глибше пізнати секрети обраної 

професії, а відпочинок після трудових змін серед 

багатовікових смерек і величних гір приніс купу нових 

вражень. 

З виробничої практики Іван повернувся зовсім іншою 

людиною – впевненою у собі та своїх можливостях. А 

далі була літня виробнича практика в Одеській 

області, де юний професіонал поєднував вивчення 

тонкощів свого майбутнього фаху з морем, сонцем та 

відпочинком. Наступним етапом у підкоренні 

професійних вершин стало стажування в Болгарії 

(всесвітньовідомі «Золоті піски»), а вже після випуску 

- робота за фахом у Польщі, де Самотуга І. показав 

найвищийий рівень професіональної майстерності. 



Після закінчення училища Іван з легкістю вступив до Київського 

національного університету культури і мистецтв на факультет готельно-

ресторанного і туристичного бізнесу. Сам Михайло Поплавський з перших днів 

навчання помітив досвідченого бармена і запропонував йому роботу в учбовому 

барі при університеті.  

На даний час Самотуга Іван - як і раніше, відповідальний - сумлінно виконує 

свої студентські обов'язки, завжди і всюди встигає, йде по жит тю з посмішкою. 

Він вдячний долі й Богові, що пов’язав свій професійний шлях з ДПТНЗ 

«Шосткинське вище професійне училище», і вважає себе успішною людиною! А 

ми пишаємось своїми учнями!  

Олена ДЯЧЕНКО, 

майстер виробничого навчання 

 

  

 

 

 


