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Лист із майбутнього 

Привіт! Упевнена, що ти будеш здивована, бо пишу тобі я.... Я – це ти, але з 

майбутнього. Розпочну із красивих слів, як ти любиш.  

Майбутнє — це незвіданий шлях, непроста доріжка, яка до кінця невідома 

звичайній людині. Життя різне, але кожному хочеться бачити себе в майбутньому 

радісним та щасливим. У всі часи людство приваблювало майбуття. Людям       

завжди хотілося випередити час, дізнатися, що ж їх чекає далі. Але дійсність така 

швидкоплинна… 

Бачу тебе ще дитиною. Таке собі гарненьке, миле дівча з двома косичками,  

великими білими бантиками, у новій шкільній формі поспішає на урок. Хвилюю-

ча мить, адже це нова сходинка – навчання в середній школі. Уже й не маленька, 

та в портфелі, тихенько причаївшись, мандрує до школи й найкращий друг – 

плюшевий ведмедик Івик. Усе таки встигла швиденько сховати, поки мама готу-

вала сніданок. Так цікаво згадувати твої досягнення, навчання, тренування. Ти 

завжди була впевненою в собі й досягала поставленої мети… 

Цікаво… Ким ти все ще мрієш бути? Лікарем, кондитером, учителем, ветери-

наром, космонавтом, артисткою… Навіть ти не встигала за зміною своїх мрій        

щодо професій.  Та ти дорослішала. З кожним роком твої цілі були серйознішими, 

а ти – впевненішою в їх досягненні.  

Пам’ятаю ту суперечку з татом, коли вперте дівчисько говорило, що ніколи не 

буде працювати з комп’ютером. Доводило, що буде лікарем-стоматологом, і її     

боятимуться навіть найсміливіші чоловіки.  

Час пролетів швидко. Маленька дівчинка виросла і стала самостійною, цілес-

прямованою, упевненою в собі леді. Уже навчається на третьому курсі за профе-

сією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», працює, за-

ймається волонтерською діяльністю. Тобі 18 років і ти вже працюєш. Чудово!!! 

Напевно, тепер ти дякуєш своєму татові за те, що він усе таки вмовив тебе йти 

навчатися за цією професією. Ти вже так багато знаєш і стільки всього можеш  

робити в різних цікавих  програмах, що навіть уявити важко. І це ж іще не кінець. 

Уяви на хвильку, скільки всього нового і цікавого ти зможеш робити, коли закін-

чиш заклад вищої освіти. Ти відкриєш свою рекламну агенцію і будеш допомага-

ти людям із різних питань. Станеш успішним підприємцем і майстром своєї  

справи.   

Просто наполегливо вчися, працюй над собою, удосконалюй уміння,     

ризикуй, пробуй щось нове, адже комп’ютерні простори безмежні… Упевнена, 

ти зможеш подолати всі перешкоди і знайти свою стежину в житті… Не буду     

розповідати, чого ти досягнеш, адже не цікаво буде знати все наперед. Не розсла-

бляйся і тримай хвіст трубою. Нехай тебе не лякають перешкоди, я вірю в тебе!!! 

Усього найкращого. Нехай щастить) 

P.S. Передавай привіт мамі і тату) 

Барботько Наталія,  

ДНЗ  “Сумський хіміко-технологічний  центр  ПТО”  
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Квітень 1943 року виявився прохолодним, але так здавалося на перший погляд, 

бо навкруги все палало. Зараз це важко уявити, але коли мій прадід розповідає 

про ці жахливі подробиці, і жоден м'яз  на його зморшкуватому старечому облич-

чі не ворухнеться, то в такі моменти в мене болить серце, а в прадіда під кінець 

розмови з’являються сльози, але він стримується, не плаче, тільки руки почина-

ють тремтіти. 

Мій мужній прадід Максим був не набагато старший за мене, коли хижа рука 

війни заволоділа Україною. Початок війни він не забуде ніколи, бо це був перший 

рік його трудового шляху. Чи міг він здогадатися, що замість усміхнених пасажи-

рів, проводжаючих, вокзалів, симпатичних провідниць та головне – безкрайньої, 

але такої цікавої та заворожуючої дороги, яка є мрією будь-якого помічника ма-

шиніста тепловоза, на нього чекатиме суцільний жах, але прадід встояв… Більше 

сорока років присвятив залізниці. Напевно, ця любов передалася й мені. 

 Я добре пам’ятаю нашу розмову, а ще теплий погляд його вицвіло-карих очей: 

«Ти зможеш!» І от - я став учнем Білопільського вищого професійного училища, 

опановую професію помічника машиніста тепловоза та помічника машиніста-  

електровоза. Чи подобається мені навчатися, запитаєте ви? Скажу просто – дуже. 

Кожен день в училищі приносить для мене відкриття чогось нового, адже напов-

нений не тільки знаннями, але й позитивними емоціями та цікавою інформацією. 

Окрім теоретичних знань, я оволодіваю вміннями слюсарної справи, що безумов-

но,  пригодиться мені в майбутньому. Але все ж таки, найбільше чекаю третього 

курсу, адже тоді зможу вперше спробувати свої сили, та сісти до кабіни машиніс-

та. Упевнений, що з професією, яку я опаную сьогодні, у жодному випадку не    

залишуся без роботи, більше того, доклавши зусиль зможу побудувати         

успішну кар’єру. Інколи, я уявляю як їхатиму у свій перший рейс.  

Мені б дуже хотілося проїхати Україну від Сходу до Заходу, від Півночі до    

Півдня. Розумію наскільки це важко, але переконаний, що емоції від поїздки до-

даватимуть мені сили.  

Чи не в цьому криється справжній успіх – працювати в тій сфері до якої лежить 

душа? Гадаю, що такі люди успішні завжди, а якщо раптом, прокрадуться якісь 

сумніви, то зі мною завжди буде теплий погляд прадідових очей та його життє-

стверджувальне слово: «Ти зможеш!» Мій прадід багато чого бачив у цьому жит-

ті, хто-хто, а він знає, що таке успіх. Моє ж завдання не схибити, та бути достой-

ним прадідового благословення. В ім’я роду, в ім’я майбутнього, в ім’я українсь-

кої залізниці!  

Сіденко Максим,  

ДНЗ  “Білопільське вище професійне училище”  

Я уявляю як їхатиму у свій перший рейс... 
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Чемпіон повинен бути здатним  

тримати удар 

 Кожна людина сама для себе визначає, що таке успіх. Мені подобається   

думка, що успіх – це природний закон Всесвіту. 

Дерева успішно проростають із маленької насінинки і перетворюються на   

гігантів. Весняної пори розквітає весь навколишній світ. Промені Сонця успішно 

долають відстань у 150 мільйонів кілометрів і живлять кожну рослину, квітку і    

дерево на нашій планеті. Усе навколо нас успішно розвивається природними, уні-

кальними і таємничими шляхами. Якщо в природі успіх існує без видимих, явних 

зусиль, то всередині суспільства тільки свідомість людини, віра в себе може    

привести до успіху. 

У кожному з нас є певна кількість гордості, своє  «е г о». Ми хочемо вигляда-

ти між інших сильними, привабливими та успішними.  

Моєю першою спробою сподобатися був виступ на новорічному святі в дитя-

чому садочку. Перемагаючи свій страх, я читав вірш про маму і дуже хвилювався. 

Потім я зрозумів, що бажання сподобатися всім – це шлях до невдачі. 

Якщо ми розуміємо успіх як жагу до перемоги, то питання «Як я виглядаю  

порівняно із суперниками?» постійно буде нас хвилювати і може привести до 

спустошення в разі поразки. Необхідно тримати фокус на розвитку внутрішніх 

якостей, що будуть здатні приваблювати інших і заслуговувати на їх повагу.  

Щоб закласти фундамент  довгострокового успіху і щастя, необхідно      

більше думати, ким ти є в дійсності, який у тебе внутрішній світ. Менше       

думати про те, яким тебе уявляють оточуючі за зовнішніми ознаками. 

Кожна людина здатна змінити «колір» своєї самосвідомості. До невдах успіх 

не липне. 

А ще я зрозумів, що не потрібно боятися чи соромитися поразок, вони - це 

тех. Своєрідні сходинки до перемоги. Я не вступив до хіміко-технологічного ко-

леджу: не вистачило одного балу. Тоді самодисципліна стала моєю другою нату-

рою. Я почав займатися змішаними бойовими мистецтвами, щоб виховати в собі 

залізну волю, щоб кожна хвилина не минала марно. Я став учнем Сумського 

центру професійно-технічної освіти і маю можливість опановувати професію мо-

дельника дерев’яних моделей, наслідуючи кращих випускників цього навчально-

го закладу. Я вважаю свою професію перспективною і прикладу максимум зу-

силь, щоб досягти в ній найвищих вершин, а в перспективі - створити власне під-

приємство по обробці  деревини. 

Щоб долати труднощі, потрібно радіти перемогам інших людей, завжди         

витягувати позитивний досвід навіть з поразки і йти вперед.  

Зфокусуйтеся на тому, що  ви вмієте робити, на своїх сильних якостях. Знай-

діть цю сферу і розвивайте її. 

Не бійтеся ризикувати, коли світ змінюється так швидко, головний ризик 

– відмовитися від ризику. 

Кольков Валентин,  

ДПТНЗ  “Сумський центр  професійно-технічної освіти”  
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Є багато на світі професій,  

Та я мрію обрати одну. 

З-поміж вигідних, прибуткових, 

Я найкращу собі оберу. 

 

Секретар працює завжди,  

І не тільки з документами:  

На дзвінки відповідає 

 Й розмовляє з клієнтами. 

 

 Обслуговує начальство, 

 Робить їм чай, каву.  

І в клієнтів на початку  

Перевірить справу.  

 

Всі заяви до начальства 

Секретар передає.  

І на будь-які питання 

Відповіді завжди є. 

 

Секретар… Що ж це за людина? 

У неї за день розписана кожна хвилина. 

Щодня, від ранку до вечора в русі, 

Завжди найперша документів всіх у курсі. 

 

Щодня відвідувачів з посмішкою зустрічає, 

Усі дрібниці в жестах інших помічає, 

Знає англійську мову, уміє друкувати, 

Вона в компанії усе повинна знати. 

 

Це найцінніший працівник будь- якої сфери, 

До кабінету ввесь день відкриті двері. 

Усі питання вирішити допоможе, 

Документи й довідки видати може. 

 

Охонько Катерина,  

ДПТНЗ  “Конотопське вище професійне училище”  

 

Моя професія - найкраща 

Секретар, кажуть, обличчя фірми, 

Лише керівнику одному вірний, 

на нарадах виступає, - 

секретар усе про сферу послуг знає! 

 

Як годиться у дрес коді, 

І до того ж завжди в моді. 

Без сумніву я вірним йду шляхом 

І буду гідним я працівником.  



Я пошию красиве життя, 

Перекрою немодний фасон, 

Маю хист і любов до шиття,  

Веселковий обожнюю фон. 

 

Я пошию щасливе життя 

Із шифона небесної сині. 

Я візьму за основу шиття 

Нитки сонячного проміння. 

 

Оксамитом червоних троянд 

Застелю я опечені рани, 

Залатаю воронки, де  втрапив снаряд, 

Хутряними,  м’якими травами. 

 

Від холодних вітрів захищу 

Полотном надміцних гобеленів, 

Що зіткаю, зметаю, зіш’ю 

З листя щедрих осінніх кленів. 

 

 

Гладким шовком безмежних морів 

Я землі огорну спрагле тіло. 

Кожний пагорбок, кожний рів 

Я мереживом вкрию уміло. 

 

Я вплету надпрозорий капрон 

В чистий простір земного повітря. 

Натуральний, безхитрісний льон 

Хай продовжує рід крізь століття. 

 

Романтичний і ніжний гіпюр, 

Схожий на мої мрії і душу. 

Я пошию життя від Кутюр! 

Я зумію! Я хочу! Я мушу! 

 

Простелю я сувій полотна, 

Як стежину до щастя і світла. 

Йди вперед, Україно моя, 

По атласу із жита й блакиті. 

6 

Ратушна Яна, 

ДПТНЗ “Сумське ВПУ  

будівництва і дизайну” 

Я пошию щасливе життя 
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Хочеш досягти успіху –  закохайся  

у свою справу 

У підлітковому віці я часто замислювалася 

над своєю професією, над тим, ким я буду. Розмір-

ковуючи про майбутнє, цікавилася індустрією кра-

си, що стрімко і невпинно розвивається.  

У дитинстві мені подобалося робити зачіски 

своїм лялькам та молодшим сестрам. Вечорами я 

виконувала різноманітні фантазійні зачіски. І зро-

зуміла, що фахівці, які працюють у цій сфері,      

завжди були затребуваними та цінувалися клієнта-

ми, а також ця професія приносить фінансове за-

безпечення. Адже, як сказав видатний письменник, 

«Краса врятує світ!». Тому я без вагань   пішла     

навчатися за професію «Перукар (перукар-

модельєр)» у ДПТНЗ «Конотопський професійний 

ліцей». 

Під час навчання в студії краси «BEAUTY», я 

із непідробним захопленням виконую різні види 

колорування та фарбування волосся, сучасні чоло-

вічі, жіночі стрижки, а найбільше мені подобається 

в перукарському мистецтві виконання креативних 

модельних зачісок. Слідкуючи за модними тенден-

ціями, моделюючи певний образ, я відкрила в собі 

здібності до виготовлення прикрас ручної            

роботи, які на сьогодні є популярними. Вірю, що це 

дасть мені змогу забезпечити мені вдалу майбутню 

кар’єру. 

Успіх - це результат роботи, що приносить 

радість і щастя, задоволення поширюється на всі 

сфери життя, надихає і окрилює. Я вважаю, що 

сумлінність і працьовитість,  доброзичливість і 

щирість, довіра й любов до клієнтів і є секретом 

успіху - завжди… 

Хочеш досягти успіху – закохайся у свою 

справу! 

Декунова Діана, 

ДПТНЗ “Конотопський професійний ліцей” 



8 

«Я - Українець», – гордо промовляю! 

Тож зобов’язаний Вітчизну зберегти. 

За рідний край священний вболіваю 

І впевнено крокую до щасливої мети. 

 

Земля священна, корінь роду 

І рідний край, де батьківський поріг… 

Батьків, які дали життя і вроду, 

На жаль, запам’ятати я не зміг… 

 

У кожного свій ангел є на небі. 

Ще ангела нам треба на землі, 

Щоб крильми зміг у холод обійняти, 

В тяжку хвилину руку нам подати. 

 

Мій ніжний ангел із казкових снів 

Оберігав мене завжди у дитбудинку 

І врятував від хмурих темних днів, 

Підтримав у важку, скрутну хвилинку. 

 

У школі прагнув добре я навчатись, 

Плекав здійснення світлих мрій, надій, 

Порядним, чесним завжди залишатись. 

Моє життєве кредо – «не бути осторонь 

подій». 

 

А ще у школі я навчився танцювати, 

Передавати в рухах почуття. 

Дізнавсь як перемоги здобувати, 

Із вірою, з добром іти в життя. 

 

Я – учень Центру, що фахівців навчає, 

Наш Центр вже півстоліття в Сумах процвітає. 

Офіціанта-бармена професію долаю, 

Високі злети й перемоги маю. 

Бармен-офіціант немов жонглер працює, 

Смачний коктейль для кожного зготує, 

З гостями легко у контакт вступає, 

Флейрінг вивчає, від праці насолоду має. 

 

В Італії з командою в Касарго 

У конкурсі «Здорова їжа без відходів» 

участь взяв, 

Уміння, навички бармена і європейський 

досвід перейняв. 

 

За долю України вболіваю,  

Висококласним барменом я стати маю, 

Пропагувати кухню українську, 

Щоб кожний був щасливим українцем! 

Я - українець! 

Волков Роман,  

ДНЗ  “Сумський центр ПТО  

харчових технологій,  

торгівлі та ресторанного 

сервісу ”  
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Промова 

доктора кулінарних наук, засновника світової мережі ECOLINEMEAL, 

ресторатора Христини Семенцової, у минулому учениця ДНЗ «Глухівське вище  

професійне училище» на міжнародному конгресі  

«Успіх - це спосіб життя» 

 

 

Good afternoon! I send greetings from the city of 

Glukhov, Sumy region Ukraine with the wishes of 

health and good! 

Вітаю всіх щасливих і успішних людей, присутніх 

на цій чудовій зустрічі Добра, на території слав-

нозвісного Гарвардського університету, серед ви-

пускників якого 8 президентів США і 75 лауреатів 

Нобелівської премії, а ще - це чемпіон у категорій 

«Випускники-мільярдери».  

Маю за честь бути запрошеною на конгрес у якос-

ті почесного гостя як відома людина. Але, повірте, 

нічого нового з моїх вуст ви не почуєте. Я просто 

вкотре нагадаю вам істини Всесвіту... 

Мене доволі часто запитують, як у своєму віці я досягла таких результатів. 

Даруйте, у якому віці? Яких результатів? Хіба можна достеменно вказати, скільки 

років людині, якщо вона з дитинства обрала здоровий спосіб життя? Так, я -            

молода, енергійна, та можливо, лише зовні... Уявіть, що перед вами – людина    

поважного віку, яка просто з пелюшок зрозуміла: рух – це життя. Рух фізичний, 

рух розумовий, рух емоційний. 

Давайте зазирнемо до мого дитинства... У 9 місяців я навчилась ходити, у 

три роки – читати. І першим гаслом, яке я прочитала, вишукуючи знайомі букви, 

було: «Професія – сьогодні, кар’єра – завтра, успіх – завжди». Прочитала,            

усвідомила, і помчала до нього... 

До успіху! Ви посміхаєтесь? Ну то й добре. Рада бачити вас в гарному       

настрої. Гарний настрій – це, до речі, одна зі складових успіху. Посмішкою ви   

випромінюєте гармонію з самими собою, не порушуючи миру в душах інших лю-

дей. І не секрет, що найприбутковіші компанії – це ті, у яких люди добре себе по-

чувають. Пам’ятайте, щастя – це ваше право від народження. Воно належить вам. 

Двома хвилинами раніше я назвала вас щасливими й успішними. І дехто з 

вас замислився. Замислився над своїми невдачами, особистими проблемами. Зна-

єте, чому? 

Тому що вам здається, що вас оточують більш талановиті, більш яскраві осо-

бистості. «Здається, вони краще за мене», – промовляєте ви... і ключове слово тут 

«здається». 
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Так, вони талановиті і яскраві. Але не більше за вас. Вони просто не         

порівнюють себе з кимось. Тим, кого ви називаєте кращими, цього не здається. 

Вони впевнені в собі і своїх силах. Вони стверджують: «Я живу тут і зараз. У 

моєму житті все відбувається вчасно і правильно». Професія... Кар’єра... Ус-

піх... Підкажіть, чи можливо звести будівлю, не заклавши фундаменту? А щоб 

зібрати гарний урожай, необхідно покласти до землі насіння, чи не так? Моє 

прізвище – Семенцова. Тож не дивно, що я починала саме з закладання якісно-

го насіння до ґрунту свого успішного майбутнього. Неможливо побудувати   

кар’єру, якщо не володієш базовими знаннями. Нікого не здивує, що першою 

сходинкою в моїй кар’єрі була школа, яка підняла мене на другу. Наступна схо-

динка дала змогу відчути всю чарівність наданих мені творчих горизонтів,  

осяяних благодатною веселкою. Так, на перший погляд, вони буди недосяжні. 

Та Глухівське вище професійне училище вказало мені вірний орієнтир. Саме 

там я зрозуміла: «Христино, ти знаєш. Христино, ти вмієш. Христино, ти    

зможеш!» 

І я змогла! Змогла побудувати свій бізнес, зібрати команду надійних, поря-

дних і впевнених людей, які бажають жити тут і зараз, у мирі і злагоді. Я           

змогла проявити себе в науковій роботі, спираючись на власний досвід кухаря, 

завдячуючи світовим надбанням в області впровадження екосистем. Я змогла 

поєднати свої професійні, спортивні і творчі здібності... І все це не тому, що 

я краща за когось, а тому, що я – Людина, створена бути неповторною. Бажаю і 

вам навчитися в дусі гармонії і рівноваги пристосовуватися до різноманітних і 

постійно мінливих умов життя. 

 

Ти сам зрозумієш, що, де і навіщо. 

Я чую, повторюєш ти: 

Професія в радість, кар’єра - все вище, 

А успіх зі мною завжди! 

 

Семенцова Христина,  

ДНЗ  “Глухівське вище професійне училище”  
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Успіх не прийде до ледачого. 

До нього шлях тернистий та крутий. 

Лише працьовитий та наполегливий 

До нього зможе дійти. 

 Кожна людина прагне досягти чогось у житті. Зернинка, посіяна в землю 

має прорости. Вона проростає під дощем, під сонцем. Так само й людина міц-

ніє, росте, знаходить опору.  Ми можемо змінити світ, розкривати свої таланти, 

здобути нові знання, принести користь суспільству. А це можливо лише тоді,  

коли в душі є прагнення бути переможцем, працювати, самовдосконалюватися, 

творити. Людина, яка має в житті мету, намагається збагатити себе духовно та 

матеріально, прагне чогось досягти в житті, докладає до цього багато зусиль - 

стане успішною. Її будуть поважати та пам’ятати.  Саме такою прагну стати і я. 

 Пальці швидко бігають по клавіатурі, перед очима тільки він – світ інфор-

маційних технологій. Місце, в якому я проводжу багато часу, світ, який я хочу 

захопити та встановити власні правила. І це не просто редагування текстів у   

текстовому редакторі. То рівень для новачків, а я прагну стати професіоналом, 

так званою правителькою цього електронного світу. 

 Яким чином? Та запросто, лишень дайте трохи часу, і я таки стану опера-

тором з обробки інформації та програмного забезпечення. Тоді-то мене не       

налякаєш таблицями для обчислювання в Excel та Access. А інструменти      

Photoshop(у) стануть для мене клавішами фортепіано. І я, як талановита         

музикантка, буду видавати дивовижні композиції, віртуозно експериментуючи 

та надаючи різних барв до свого світу. 

 10-пальцевий метод набору текстів, бази даних, музика, фільми, макету-

вання брошур, сайти,  мережа Internet, електронна пошта, програмування - все 

під моїм контролем. У моїх очах заманливо відблискує могутній світ Інтернету, 

я зупиняюся у воріт зі всіма ключами від цього магічного раю.  

  Якщо я вивчу склад комп’ютера, навчуся налаштовувати мережу, прово-

дити технічне обслуговування комп’ютерної техніки то стану повноцінним   

оператором з обробки інформації та програмного забезпечення. 

 Я пообіцяла це собі. Йти невтомно вперед до своєї мрії. Світ комп’ютер-

них технологій, ти будеш моїм, неодмінно! 

 У зернині потрібно бачити хліб, а в сьогоденні майбутнє.  

Та головне не забувати творити добро, допомагати іншим, вірити в свій успіх та 

впевнено йти вперед. І я ще ближче до своєї мрії. Обізнана та розумніша. 

На крок вперед, бо за майбутню справу обрала інформаційні технології.  

 Успіх не прийде до лежачого 

Лєпкова Лілія,  

ДНЗ  “Шосткинський центр професійно-технічної освіти”  
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У сучасній освіті не вистачає саме практичних знань, що працюють у            

реальному житті, приносять результат, можуть прискорити твій розвиток, допо-

могти тобі. Ще є проблема в тому, що учні не розуміють, яке завдання реалізовує 

їхня професія, чого хочуть роботодавці, що потрібно знати перед тим, як працю-

вати, чого не вистачає для роботи, як стати успішним. І вирішують ці питання 

учні після навчання, а могли б дізнатися із самого початку, що їм, насправді,     

потрібно знати, щоб стати успішним професіоналом і, тоді б не було проблем на 

роботі, коли бачиш, що ця теорія не завжди легко і просто втілюється в практиці.  

Життя – це постійний рух, чим більше працюєш, тим більше отримуєш. 

Багато хто вважає, що варто тільки поставити перед собою мету і все відразу   

станеться. Насправді ж, досягнення будь-якої серйозної мети пов’язане з            

великою працею, самовіддачею, яка не завжди дається легко і радісно. Дисцип-

ліна –  це важлива частина досягнення мети.   

Ви обов'язково зіткнетеся з труднощами, невдачами і помилками. Тому 

будь-яка успішна людина вміє позитивно ставитися до себе і до того, що вона 

робить.  

Якщо ви хочете досягти чогось серйозного, умійте цінувати свої            

успіхи. А при зіткненні з труднощами, вчіться замість емоційного переживання 

власної неуспішності, аналізувати причини невдач і робити висновки на майбут-

нє. 

І головна ідея, як мені здається, успішною людиною неможливо «стати», 

нею можливо тільки «бути». Одного разу досягнутий успіх не зробить вас               

успішними. 

Уже через місяць досягнутий успіх стає пам’яттю про те, що ви колись  

чогось добилися. Тому систематично ставте перед собою нові цілі і рухайтеся до 

їх досягнення, чітко визначайте свою мету та вірте у свої сили. 

Поповченко Анатолій,  

ДПТНЗ  “Реутинський професійний аграрний ліцей”  

Умійте цінувати свої успіхи 
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Мій вибір професії був свідомим 
Вибір професії – один з найвідповідальніших кроків у житті. Від того, 

чим ти будеш займатися залежить майбутнє, а надто, якщо ця справа ще й         

приносить неабияке задоволення. Для мене особисто, навчання і здобуття        

професійних навичок  – один із засобів самовдосконалення. Мені подобається 

відшліфовувати свої знання, шукати себе у великому вирі щоденних справ,         

дізнаватися щось нове, адже, переконаний, що навчання – це інвестиція у         

майбутнє…. 

«Електрогазозварник»… Лише вслухайтеся в це складне слово…             

Електрогазозварник – це робітник, який з'єднує (зварює) елементи металоконс-

трукцій, трубопроводи, деталі машин, механізмів за допомогою зварювального 

апарата. Як цікаво зварювати спеціальні сталі, кольорові метали та їх сплави. 

Скільки себе пам'ятаю, завжди  мене приваблювала ця суто чоловіча професія. 

З'єднуючи певні елементи металоконструкцій, відразу бачиш результат. Адже 

твої руки і професійні уміння перетворюють звичайний метал на предмети       

інтер'єру, деталі техніки. 

Я вважаю, що професію варто обирати за принципом перспективності. 

Не обов'язково, щоб вона вимірювалася в грошовому еквіваленті, швидше, у 

розумінні можливості постійного зросту, вдосконалення себе, розширення        

горизонтів своєї особистості. Професія «Електрогазозварник» ставить підви-

щені вимоги до фізичної сили, витривалості, володіння хорошою зорово-

моторною координацією, розвиненою просторовою уявою і технічним мислен-

ням, бути врівноваженим та сконцентрованим. Мій вибір професії був і є           

свідомим. Адже, вважаю, на сьогоднішній день, вона є найбільш затребуваною. 

А навчання і удосконалення професійної майстерності – інвестиція в май-

бутнє. Важко назвати якусь галузь машинобудування, приладобудування,      

будівництва, у якій би не застосовувалося зварювання металів. Я з гордістю  

думаю про те, що колись мої уміння допоможуть запрацювати якомусь механіз-

мові, закрутитися певній деталі. І головне – попит на цю професію був, є і              

завжди буде. Погодьтеся, що в сучасних умовах потреба в робітниках цієї              

професії постійна і має тенденцію до зростання.  

У переважній більшості регіонів України електрогазозварники без       

особливих труднощів знаходять роботу в будівельних організаціях, на             

фабриках, заводах, авторемонтних майстернях тощо. Зварникам доводиться 

працювати в найрізноманітніших місцях: і у виробничому цеху, і в полі, і під 

землею…Але так навіть цікавіше! 

Сподіваюся отримати найвищий розряд і зроблю усе для того, аби стати 

справжнім професіоналом своєї справи! 

Садовничий Антон, 

ДПТНЗ “Хотінський професійний аграрний ліцей” 
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Професії на світі існують різні, 

Усі вони необхідні і дуже потрібні. 

Хтось навчає дітей, а хтось смачно готує. 

Інший шиє, лікує, продає, ремонтує. 

Обира до душі кожен діло для себе: 

На землі хтось працює,  

Хтось літає у небі. 

Ну а я водієм у житті хочу стати, 

Супертехнікою  вміло буду я керувати. 

Ця сьогодні професія дуже важлива, 

Обійтися без неї ніяк неможливо. 

Кожен день нам приносить технічний прогрес 

І ніхто не зупинить цей активний процес. 

Тож в професії цій мені треба зростати, 

Визнання і довіру необхідно дістати. 

Йду сміливо вперед, невпинно тружуся 

Й успіху я неодмінно доб’юся. 

Успіх любить сміливих, наполегливих, вмілих, 

Тих, хто завжди завершує будь – яке діло. 

І до мене він прийде, бо я саме така. 

Кермо успіху міцно тримає рука. 

Від свого я ніколи не відступлюся 

Й чого хочу в житті неодмінно доб’юся. 

Копйова Оксана, 

ДПТНЗ “Глинський професійний аграрний ліцей” 

Кермо успіху 
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Вітаю всіх ровесників зі святом, 

Яке панує в серці і  в душі. 

Перемог бажаю вам, завзяття, 

Досягнення цілей на професійній  путі. 

  

Ви –  діти нашої Вкраїни, 

За вами  – майбутнє своєї держави. 

Бажаю вам успіху кожної днини, 

Вітчизні від цього – успіху й слави. 

 

Хай вибір ваш професійний 

Правильним буде і до душі. 

І хай збуваються всі ваші мрії. 

Кар’єрного росту вам і поспішіть 

 

Сьогодні засвоїти все в навчанні, 

Бо це для успіху – перший крок. 

Міцні знання дають вам ваші заклади навчальні 

Та ще – практичні навички й життєвий урок. 

 

Професійне навчання – основа з основ, 

Запам’ятаєте: усе починається з нього. 

Бажаю  вам  –  фахових  перемог, 

Бо всі ми прагнемо до цього. 

 

“Професія сьогодні, завтра – кар’єра,  

Успіх – завжди, ” – так говорять в народі. 

Цього бажаю трактористу й модельєру, 

І кухарю, і водію, – всі фахи нині в моді. 

 

Хай плани ваші здійсняться в житті, 

Та креативність проявляється у всьому, 

Бо успіх приходить тільки до тих, 

Хто віру тверду має в нього. 

 

Навчайтесь, шукайте,  бо це – майбуття, 

Сходинки  успіху долайте поступово: 

Навчання  –  кар’єра  –  успішне життя, 

В нього лиш творцям відкрита дорога. 

 

Кожен із нас заслуговує на гідне життя, 

Хоч і говорять: ,,Людина планує, а Бог керує.’’ 

Та без знань і праці  не буде щасливим буття –  

Професійне навчання для цього й існує. 

 

Тож хай посміхається в усьому вам удача, 

Хай професійна майстерність ваша розквітає, 

Розв'язуються легко всі життєві задачі, 

Хай мир і сонце, добрі люди квітами вас вітають. 

Шишка Олександр, 

ДПТНЗ “Синівський  

професійний  

аграрний ліцей” 

Поетична  

вітальна  

листівка 
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Я не спав усю ніч, я складав ці слова,  

Про професію, що не поділиш на два, 

Не поділиш на три, не поділиш на п’ять, 

Її можна лиш раз до душі обирать. 

 

Наші сонячні дні зачекались давно,  

Бо професії вибір – не похід у кіно.  

Не показуйте жаль, не впадайте в екстаз,  

Секретар на сьогодні – найкраще для нас!  

 

Секретарем не кожен може бути, 

Не кожен серцем вміє говорити. 

Бо секретар – це той, хто вміє чути, 

Керівника хто може зрозуміти. 

 

Дзвінок про зустріч – то не є проблема, 

Потрібна кава – зробить без питань. 

На допомогу завжди  прийде вчасно - 

Керівника він  вірний секретар. 

 

Не відкладай на завтра! Вже сьогодні 

Почни свою кар’єру будувати. 

Знай! Офіс-менеджером бути модно: 

Спіши в професії своїй відомим стати! 

 

Ти знай, все залежить тільки від нас!  

Давай, обирай місце і час! 

І нехай знає весь світ: 

Твій вибір - то не на час! 

Ти знай, все залежить тільки від нас!  

Секретар — сьогодні, офіс-менеджер — завтра,  

успіх—завжди 

Маслов Амірбек, 

ДПТНЗ “Шосткинське вище професійне училище” 
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Знайдеш себе –  опануєш професію, 
опануєш професію –  станеш корисним для своєї країни, 

станеш корисним для своє країни –  відчуєш смак успіху!!! 

Наближається до свого омріяного фінішу навчальний рік у школах України. 

Більшість підлітків, які закінчують дев’ять класів, стоять перед дилемою вибору: 

продовжити навчання у школі чи податися опановувати робітничу спеціальність??? 

Зі свого досвіду констатую, що обравши другий варіант, у молодих людей відразу ж 

виникають труднощі професійного самовизначення: що подобається  більше, із чим  

хотілося б пов'язати своє життя? 

На мій погляд, для того, щоб обрати професію, необхідно насамперед пізнати 

себе. Кожна людина хоча б раз у житті задавала собі питання: "Який я?", "Хто я в 

цьому світі?", "Навіщо я живу?". У більшості випадків, професію для нас, підлітків, 

обирають батьки, часто не дослухаючись до наших бажань: «Я знаю, що для тебе 

краще!» Мабуть, і зі мною було б так, якби не один щасливий випадок.  

Одного звичайного дня я стояв на звичайнісінький автобусній зупинці. Чека-

ти на транспорт довелося довго, тому мені випало стати пасивним слухачем історії 

одного телефонного дзвінка. Молодий юнак, років двадцяти восьми, мав дуже від-

чайдушну телефонну розмову. Спочатку я мимоволі пропускав слова хлопця, але 

коли мова зайшла про отримання робітничої спеціальності зварника, насторожив 

свої  вуха. Відчайдуха розповідав своєму співбесіднику, що, маючи дві вищі освіти 

(архітектора та інженера), не може знайти роботу, що він подавав безліч резюме у 

провідні київські будівельні фірми, але звідусіль отримував відмову. Потім хлопець 

наголосив, що омріяну вищу освіту здобув за проханням батьків, а сам завжди мріяв 

про професію зварника, елементи роботи якого перейняв від батька. Але батькові 

дуже хотілося, щоб син став «Великою» людиною, а не як він – «Роботягою». Далі 

юнак продовжив свою палку промову: «Мені пропонують роботу зварника і гідну 

заробітну плату, але у мене немає відповідного диплому кваліфікованого робітни-

ка… Що робити, не знаю… Я у розпачі…» Мені щиро стало шкода людину, якій не 

дозволили реалізувати своє «Я». Можна мати два – три диплома про вищу освіту, 

але при цьому не бути собою, не побудувати кар’єру, не принести користі своїй  

країні, не стати успішним… 

Того ж дня, поставши перед вибором: школа чи професія, я відразу прийняв 

рішення: подав документи в Ніжинський професійний аграрний ліцей і за три роки 

не пожалкував жодного разу. Інтегровані професії, які я опановую, «Слюсар з ремо-

нту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання, водій ав-

тотранспортних засобів», дуже актуальні і затребувані на ринку праці в Україні. 

Можна, наприклад, у майбутньому відкрити власне СТО, службу таксі або ж креа-

тивну майстерню зварювання паркових фігур. Ці професії малюють широку перспе-

ктиву, а реалізуються вони тоді, коли любов до своєї професії буде жити в кожній 

клітині твого тіла. От тоді і прийде впевненість у своїй професійній компетентності, 

кар’єрний ріст, визнання і успіх. Адже, як говорив відомий американський філософ 

бізнесу і успіху Джим Рон: «Успіх - це не стільки те, що ми маємо, скільки те, 

ким ми стаємо в результаті». 

Тихонов Максим, 

ДНЗ “Ніжинський професійний аграрний ліцей” 
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Зіновей Давид, 

ДНЗ “Криворізький центр професійної освіти  

металургії та машинобудування” 

Одвічні кроки до успіху 

Бути чи не бути? - 

Питання це одвічне, 

Вирішуй, що обрати - 

Вірне або грішне! 

 

У майбутньому ким стати? - 

Питання ще складніше, 

Задумався і я над цим, 

Немов філософ Ніцше. 

 

А визнавчився швидко, 

Обрав я заклад вірно. 

І скоро буде видно - 

Чи вправний я Верстатник! 

 

Відкриються дороги, 

Кар’єрний зріст чекає, 

Успіх й перемоги 

В майбутньому пізнаю. 

 

Мій кожен крок до мрії, 

Упевнений та впертий, 

Я ставлю собі цілі, 

Щоб досягти відверто!  
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Черепаня Вікторія, 

Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту  

Професія провідник є важливою  

і потрібною на землі. 

Уклонімося, люди, з вдячністю,  

З любов'ю згадаймо її.  

 

За безсоннії ночі в потязі,  

За турботу їх і тепло  

Люди дякують, зичать щастя їм: 

«Збереже хай вас добра крило». 

 

Ця професія є престижною, 

Зветься просто  вона – провідник. 

Забезпечить він комфорт кожного, 

Супроводжує поїзди.  

 

Не втрачає й на мить актуальність  

Ця посада в наш складний час. 

Несе завжди відповідальність 

Провідник наш постійно за нас. 

 

Своєчасно надасть постіль свіжу, 

Принесе ароматний всім чай,  

Пропонує кондитерську їжу, 

І  «добраніч» бажа зазвичай.  

 

У холодную зимовую пору  

Забезпечить всім вас провідник  

Теплоту й рівновагу душевну,  

Бо до цього постійно він звик.  

 

І слідкує він дуже уважно, 

Щоби кожен,  хто сів у купе,  

Відчував себе досить комфортно,  

Ніби вдома на канапе.  

 

 

Щира посмішка, добра порада,  

Доброзичливість і співчуття. 

Пасажири знайдуть  в нім відраду 

і від клопотів – забуття.  

Є в кар’єрі три ступені: 

Третя – догляда вагон,   

А четверта надається 

Тим, хто перетинає кордон. 

 

П’ята – кваліфікаційна, 

Для фірмових поїздів. 

Потребує професійний 

Стаж, хоч  декілька років. 

 

Це професія  - сьогодні, 

Завтра вже – кар’єрний ріст. 

Успіх та запал в роботі. 

Провідник – поважний пост! 

Коли пасажири як рідні  
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Недавно був іще простий школяр, 

Допитливий, цікавий непосидько. 

Учивсь читати перший свій «Буквар», 

Розв’язувать задачі. А англійська! 

О, скільки мук «ту бі о нот ту бі» 

Принесла мені мова міжнародна. 

Та завжди знав і довести хотів,  

Що кулінарія – це справа благородна. 

З бабусею учивсь я готувать смачненьке. 

А у її  руках творилися дива! 

Продукти найпростіші в щось новеньке 

Могла перетворити вмить вона. 

Підрісши, захотів експериментів: 

Я спробував усе, що лише міг. 

І в боротьбі запеклій конкурентів 

В моїй душі кондитер переміг. 

Бо ж кухар - то творець і винахідник, 

То майстер страв, то справжній чарівник. 

Знавець традицій, нового розвідник, 

Смаків і ароматів керівник.  

І от я тут. Мій вибір однозначний: 

Найкращий заклад – ВПУ в Ромні. 

В майстерності лиш Гогвардс рівнозначний! 

І приклад є із кого брать мені! 

Le Cordon Bleu чи школа Блана,  

“Barilla” чи ICIF. 

Навчатись там колись – у мене в планах 

( Сьогодні – мрії, ну а завтра – факт!)  

Відкрити хочу власний ресторан, 

На рівень можна вийти й міжнародний. 

Щоб жоден найзлісніший критикан 

З-за столика мого не встав голодний! 

Отримати б хотів зірки Мішлена. 

Бо ж в успіху є складові прості: 

Талант і праця, розум  і натхнення 

І щира магія із серця і душі! 

Кулінарна магія 

Ніколаєв Євгеній, 

ДПТНЗ “Роменське вище професійне училище” 



Путівка в життя 

Юрченко Каріна, 

ДПТНЗ “Недригайлівське вище професійне училище” 

Кожна людина має бажання. 

Одна мріє швидко розбагатіть, 

Інша – вірить у славу й визнання, 

А хтось хоче чесною працею жить. 

 

І саме для того нам молодість дана, 

Щоб вибрать дорогу свою у житті, 

Щоб совість не мучила пізно чи рано, 

Що ти помиливсь на своєму путі. 

 

Я вибрала шлях не простий, та надійний, 

Професію мати – путівка в життя. 

Я знаю - мені будувать Україну, 

Примножувать славу, робить відкриття. 

 

Я хочу свій час не розтратити марно, 

Зустріти кохання і поруч  удвох. 

Займаюся спортом, співаю я гарно, 

І іскру, і крила – все дав мені Бог. 

 

Найбільше в житті я люблю Україну. 

Віддам їй усе: натхнення, й талант, 

За неї молюся – мирну, єдину, 

Нехай же засяє немов діамант. 
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Бути успішною мріє людина, 

Долю найкращу спіймати за крила, 

Щоб, як у казці збувались бажання, 

Щоб оминали страхи і вагання. 

 

Та успіх, що «з неба» - суцільна омана! 

Лиш в мріях так просто приходить пошана.  

Як хочеш визнання людей досягти, 

Себе в трудовому житті віднайди! 

 

Щоб користь від Тебе була для спільноти, 

Щоб радість і сам відчував від роботи, 

Навчайся, твори, відкривай в собі нове! 

Якщо помилився, - повір в себе знову! 

 

Повір в свій талант, вір в свої сили! 

І будеш Ти гідним людської довіри! 

Час визначатись, і я це зробила - 

Бути фотографом – мрію здійснила! 

 

Бо скільки навколо прекрасного в світі,  

Лише тільки очі достатньо відкрити. 

Знімаю весілля, цікаві події, 

І щастя , і горе, і втілення мрії. 

 

Миті життя я  сфотографую 

І в пам’ять події усі закарбую. 

Яскраві моменти залишу в світлинах, 

Немов стародавні митці у картинах. 

 

Остапенко Яна, 

ДПТНЗ “Сумський центр ПТО з дизайну та сфери 

послуг” 

Бути успішною мріє людина... 



ПРО Ф ЕС ІЙ НА (ПРОФ ЕС ІЙ НО -ТЕХНІЧНА)  

О С В ІТА  
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