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Напярэдадні святочнай даты мы 
сустрэліся з дырэктарам калед-
жа А.Б. АЛІЕВІЧАМ, каб узгадаць 
мінулае і расказаць аб сённяшнім 
дні ўстановы.

– Аляксандр Браніслававіч, ва 
ўсе часы каледж быў і застаецца 
адной з прэстыжнейшых сярэдніх 
спецыяльных устаноў рэспублікі. 
На ваш погляд, у чым сакрэт запа-
трабаванасці каледжа?

– За гады свайго існавання  ка-
ледж не аднойчы мяняў назву, шу-
каў новыя шляхі развіцця. Аднак ня-
зменным заставалася адно – высокі 
ўзровень адукацыі. Асновай дзейна-
сці ўстановы заўсёды з’яўляліся пра-
фесіяналізм, ініцыятыўнасць, любоў 
да прафесіі, адзінства выкладчыкаў 
і навучэнцаў, якія забяспечваюць 
нашаму каледжу лідарства ў сістэме 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі. 
Упэўнены, што традыцыі, якія пе-
радаюцца ад аднаго выпуска да 
другога, высокая карпаратыў-
ная культуры, актыўны ўдзел 
ва ўсіх сацыяльна значных 
праектах горада і вобласці 
набылі заслужаную павагу 
грамадства. Для эканомікі 
краіны ўстанова падрых-
тавала больш за 30 тысяч 
спецыялістаў. Сёння няма ў 
Рэспубліцы Беларусь горада, 
дзе б ні працавалі нашы выпускнікі. 
Каледж ганарыцца, тым, што сярод 
яго выпускнікоў першы міністр гандлю Рэ-
спублікі Беларусь У.П. Дземьяновіч, кіраўнік 
Апарата Савета міністраў Рэспублікі Бела-
русь А.Г. Турчын, дырэктар Дэпартамента 
ўнутранага кантролю ААТ «Белінвестбанк» 
А.С. Тарасюк, ганаровы прафесар УА «Бе-
ларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт» 
Г.А. Каралёнак, першы намеснік старшыні 
Навагрудскага райвыканкама А.Л. Сялевіч 
і іншыя. 

– У мінулым годзе каледж стаў філія-
лам Беларускага дзяржаўнага эканаміч-
нага ўніверсітэта? Як новы статус паў-
плываў на дзейнасць установы?

– Больш за дзесяць гадоў каледж з’яўля-
ецца базавай вучэбнай установай рэспу-
блікі эканамічнага профілю. Мы паспяхова 
выконваем кантрольныя лічбы прыёму як 
па дзённай, так і завочнай форме навучан-
ня. Інтэграцыя з эканамічным універсітэтам 
дала магчымасць арганізваць адукацыйны 
працэс па прынцыпіяльна новых вучэбных 
праграмах і планах, забяспечыць адзінства 
падыходаў і цесную сувязь з універсітэтам.  
Акрамя таго, нашы выпускнікі атрымалі 

магчымасць набыць вышэйшыю адукацыю 
па скарочаным курсе. Сёння  каледж вы-
значаецца высокім узроўнем інфарматыза-
цыі вучэбнага працэсу. Важнай умовай па-
вышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў 
з’яўляецца стварэнне базавых вучэбных 
лабараторый, якія абуладкаваны камп’ю-
тарнай тэхнікай, гандлёва-тэхналагічным 
і вучэбным абсталяваннем. Толькі ў гэ-
тым годзе было набыта 53 камп’ютары і 5 
мультымедыйных установак, праведзена 
абнаўленне ўсіх вучэбных камп’ютарных 
праграм. Аднак усё гэта толькі сродкі, га-
лоўнае, што гэтае аснашчэнне дазваляе 
выкладчыкам укараняць новыя тэхнало-
гіі, якія накіраваны на павышэнне якасці 
адукацыйнага працэсу, садзейнічае са-
маўдасканаленню іх прафесійнага май-
стэрства. Хачу адзначыць, што ў каледжы 
створана не толькі адзіная інфармацый-
на-адукацыйная прастора, але і камфорт-
нае выхаваўчае асяроддзе для развіцця 
творчага, даследчага і маральнага патэн-
цыялу нашых навучэнцаў.

– Высокія патрабаванні да якасці 
адукацыі задаюць высокую планку 

да выкладчыцкай дзейнасці. Якой вам 
бачыцца будучае калектыву? 

– Хочацца адзначыць, што каледж не 
дасягнуў бы такіх вынікаў без згуртавана-
га і дружнага калектыву. Зладжанасць на-
шай каманднай працы праверана часам, а 
прафесіяналізм кожнага стаў надзейным 
залогам яе паспяховасці і эфектыўнасці. 
Мы ўпэўнена глядзім у заўтрашні дзень, 
ставім перад сабой вялікія мэты, і, нягле-
дзячы на цяжкасці, якія часам здараюцца, 
не апускаем планку. Творчая энергія вы-
кладчыкаў, уменне нестандартна пады-
ходзіць да вырашэння любога пытання 
яшчэ раз пераконваюць мяне ў тым, што 
кожны член нашай каманды, працуючы на 
агульную справу, стварае трывалы пад-
мурак нашай прафесійнай будучыні. Дзя-
куючы энергіі і аптымізму выкладчыцкага 
складу і іншых спецыялістаў, нашы будні 
не сталі штодзённай руцінай, а адрозніва-
юцца яркасцю і арыгінальнасцю. 

Напярэдадні юбілею хочацца пажа-
даць ветэранам працы, калегам здароўя, 
творчых поспехаў, стабільнасці і простага 
чалавечага шчасця. Няхай усе непрыем-
насці  застануцца ў мінулым, а прымно-
жацца назапашаныя дабрабыт і поспех!

70 ГАДОЎ 70 ГАДОЎ 
Гісторыя існа-

вання калед-
жа пачынае свой 
адлік 8 ліпеня 1947 
года, калі загадам 
Міністэрства ган-
длю № 154 Мінскі 
тэхнікум савец-
кага гандлю быў 
пераведзены ў 

Навагрудак. Першым дырэктарам 
тэхнікума стаў франтавік Адам 
Антонавіч Касабуцкі, які прайшоў 
дарогамі Вялікай Айчыннай вайны 
да Германіі. Пад яго кіраўніцтвам 
адбылося аднаўленне будынка 
тэхнікума пасля ваеннага ліхалец-
ця, станаўленне яго адукацыйнай 
сістэмы. Адным з першых у рэспу-
бліцы А.А. Касабуцкі быў удастое-
ны звання «Заслужаны настаўнік 
БССР». Яго кніга «Гаспадарчыя 
вылічэнні і механізацыя ўліку ў ган-
длі» перавыдавалася тры разы. У 
2009 годзе імя А.А. Касабуцкага за-
несена ў раённую Кнігу славы.  

У розныя гады на чале тэхнікума 
стаялі П.Т. Марчанка і З.М. Шлях-
цюк, якія шмат зрабілі для ўдаска-
налення вучэбна-матэрыяльнай 
базы. На працягу дзесяці гадоў тэх-
нікум станавіўся прызёрам сярод 
сярэдніх спецыяльных устаноў не 
толькі ў рэспубліканскіх, але і ўсе-
саюзных конкурсах. У 1997 годзе 
тэхнікум быў рэарганізаваны ў ка-

ледж, а ў 2012 годзе ўстанову 
ўзначаліў А.Б. Аліевіч.
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- 888 навучэнцаў, з іх 622 – навучэнцы - 888 навучэнцаў, з іх 622 – навучэнцы 
дзённай формы і 59 выкладчыкаў,  86% якіх маюць дзённай формы і 59 выкладчыкаў,  86% якіх маюць 
вышэйшую і першую кваліфікацыйную  катэгорыю;вышэйшую і першую кваліфікацыйную  катэгорыю;

- 24 вучэбныя кабінеты і лабараторыі, вылічальны - 24 вучэбныя кабінеты і лабараторыі, вылічальны 
цэнтр, бібліятэка з дзвумя чытальнымі заламі, актавая і кан-цэнтр, бібліятэка з дзвумя чытальнымі заламі, актавая і кан-
ферэнц-зала, гульнёвая, гімнастычная, тэнісная спартыўныя ферэнц-зала, гульнёвая, гімнастычная, тэнісная спартыўныя 
залы, трэнажорная зала;залы, трэнажорная зала;

- пярвічныя арганізацыі ГА «БРСМ», «Саюз жанчын», - пярвічныя арганізацыі ГА «БРСМ», «Саюз жанчын», 
«Беларускае Таварыства Чырвонага Крыжа», «Белая «Беларускае Таварыства Чырвонага Крыжа», «Белая 

Русь», пярвічная прафсаюзная арганізацыя, Русь», пярвічная прафсаюзная арганізацыя, 
валанцёрскі атрад «Адкрытыя сэрцы», валанцёрскі атрад «Адкрытыя сэрцы», 

савет ветэранаў.савет ветэранаў.

Каледж сённяКаледж сёння

Ніна Уладзіміраўна ЖМУРА:
– У далёкім 1965 годзе я стала навучэнкай гандлёвага тэхнікума, якраз у той час пачалося будаўніцтва 

новага корпуса. Гэта былі мае самыя цікавыя маладыя гады. Наша група па спецыяльнасці «Бухгалтарскі 
ўлік» была вельмі моцнай і дружнай, і мы стараліся не падвесці сваіх педагогаў. Менавіта яны заклалі ў нас 
патрэбу вучыцца старанна, мэтанакіравана і штодня. А з выкладчыкамі Міхаілам Аляксеевічам і Кларай 
Фёдараўнай Снітко я пасябравала на ўсё жыццё. Лічу, што самая трывалая традыцыя каледжа – гэта  пера-
емнасць у адукацыі, перадача вопыту. Асабліва добра памятаю, як шчыра і добразычліва старэйшыя калегі 
сустрэлі мяне, калі я прыйшла у тэхнікум на працу. Я ўдзячна людзям, якія дапамаглі мне зрабіць першыя 
крокі ў прафесіі, – А.С. Валенцік, К.І. Манеўскай, Н.Л. Івановай, Р.М. Норыку. Гэта выкладчыкі, з якіх можна 
было браць прыклад. На маіх вачах складвалася гісторыя каледжа: здаецца, зусім нядаўна быў 20-гадовы 
юбілей – вось ужо каледжу 70. За гэты час сколькі было заняткаў, экзаменаў, сустрэч, свят, выпускаў. 
Прыемна, што амаль у кожнай установе горада працуюць мае навучэнцы, якімі я вельмі ганаруся. Сёння 
новае пакаленне стварае будучыню ўстановы. Жадаю і выкладчыкам, і навучэнцам натхнення, адказнасці, 

падтрымліваць і павышаць прэстыж каледжа – гэта ваша галоўнае прызначэнне. 

Анна Яўгеньеўна 
АЛЕКСЯЕВІЧ:

– Больш за 
пятнаццаць гадоў 
я адпрацавала 
бібліятэкарам, а 
бібліятэка тады 
была адным з 
самых запатра-
баваных месц у 
каледжы. Уявіце: 
больш за тысячу 
навучэнцаў, і кож-
ны абавязкова 
завітае ў бібліятэку. 
З васьмі раніцы і да 

дзевяці вечара жыццё ў бібліятэцы не 
спынялася. Аднаму знайсці неабходны 
падручнік, другому падабраць літаратуру 
па тэме рэферата ці параіць цікавую кні-
гу, часта звярталіся і выкладчыкі. Калек-
тыў у нас быў вельмі дружны, паважлі-
вы, актыўны, заўсёды весела праходзілі 
святы, ладзіліся канцэрты, сустрэчы. З 
добрым пачуццём успамінаю, як усім тэх-
нікумам працавалі на суботніках, хадзілі 
на дэманстрацыі. Ва ўсе часы тут праца-
валі вельмі інтэлігентныя і граматныя вы-
кладчыкі, вучылася шмат таленавітых, 
творчых і старанных маладых людзей. 
Вельмі ўдзячна адміністрацыі каледжа, 
што нас, былых работнікаў, памятаюць і 
паважаюць, запрашаюць на мерапрыем-
ствы, віншуюць са святамі.

Хачу пажадаць калектыву каледжа 
працвітання, плённай працы і далейша-
га паспяховага развіцця. 

Юбілей – асаблівая падзея ў жыцці любога чалавека, а для вучэбнай установы – 
гэта не проста падзея, а паказчык поспеху, плённага развіцця, шматлікіх здабыткаў і 
перамог на шляху дасягнення вызначаных мэт. У гэтым годзе свой 70-гадовы юбілей 
адзначае Навагрудскі гандлёва-эканамічны каледж – установа, якая па праву лічыцца 
лідарам сістэмы сярэдняй эканамічнай адукацыі краіны. 
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ЗДАБЫТКАЎ І ПЕРАМОГЗДАБЫТКАЎ І ПЕРАМОГ
Мой лёс, мая прафесіяМой лёс, мая прафесія

З каледжам непарыўна звязаны не толькі мой лёс, 
але і лёс маёй сям’і.  І ў мяне, і ў жонкі адзіны запіс у 
працоўнай кніжцы – Навагрудскі гандлёва-эканаміч-
ны тэхнікум. Ніколі не было сумненняў у тым, што наш 
каледж можа даць трывалую аснову якаснай адука-
цыі. Таму ў свой час і нашы сыны спачатку заканчвалі 
каледж, а ўжо потым ВНУ. Выкладчыцкай працы я 
прысвяціў больш за сорак гадоў і без перабольшван-
ня магу сказаць, што каледж на ўзроўні рэспублікі – 
каштоўная з’ява. І гэта не толькі таму, што ў нас адна з 
лепшых матэрыяльных баз – устойлівы імідж установы 
стварылі людзі. Стабільнасць і пераемнасць вызначаю-
ць працу як кіраўніцтва, так і выкладчыкаў. Сёння сорак 
шэсць членаў калектыву працуюць у каледжы больш за 
15 гадоў. Мець моцны калектыў дазваляе беражлівае 
стаўленне да кадраў і магчымасць падбіраць лепшых 
выкладчыкаў. Каледж, як роўны партнёр, супрацоўні-
чае з Беларускім дзяржаўным эканамічным універ-
сітэтам. Нашы выкладчыкі ўваходзяць у метадычныя 
камісіі ўніверсітэта, мы падтрымліваем цесную сувязь з 
профільнымі кафедрамі і імкнёмся адпавядаць самым 
высокім адукацыйным патрабаванням. Навучэнцы ка-
леджа атрымалі магчымасць часткова асвоіць праграму 
1 і 2 курсаў універсітэта і,  дзякуючы высокаму ўзроўню 
атрыманых ведаў, будуць канкурэнтаздольнымі на рын-
ку працы. Аднак статус філіяла – гэта і вялікая адказна-
сць, якая патрабуе мэтанакіраванай і сур’ёзнай работы  
ўсяго калектыву. Перакананы: вектар развіцця ўстано-
вы зада дзены ўстойлівы, правільны, і вельмі хочацца, 
каб пазіцыі каледжа толькі ўмацоўваліся. 

А.І. Сіцько, намеснік дырэктара 
па вучэбнай рабоце.

А. ГАНЦЭВІЧ, «НЖ».

Вучымся самі Вучымся самі 
і вучым іншых

– Каледж стаў для 
мяне не проста месцам 
вучобы і працы, тут 
я змагла рэалізаваць 
сваю мару – стаць пе-
дагогам, – лічыць вы-
кладчык эканомікі 
Таццяна Георгіеўна 
МІТЛАШУК. – Прый-
шла вучыцца ў каледж 
амаль выпадкова, але 
ужо праз некалькі меся-
цаў зразумела, што пра-
фесія бухгалтара мне 
падабаецца. 

Адукацыю Таццяна 
Георгіеўна прадоўжыла ў Беларускім дзяржаўным эка-
намічным універсітэце. А калі вярнулася ў родны горад, 
без ваганняў пайшла працаваць у каледж.

 – Узровень адукацыі ў каледжы заўсёды быў высокі, 
і гэта мне вельмі падабаецца, – дзеліцца Т.Г. Мітлашук. 
– Прафесійнае майстэрства старэйшага пакалення вы-
кладчыкаў, іх глыбокія веды, адносіны да навучэнцаў 
з’яўляюцца прыкладам для мяне. Як ні ў адной другой 
установе, у каледжы існуе пераемнасць вопыту, ведаў, 
чалавечых зносін. 

– Сучасная моладзь патрабуе сучасных падыходаў 
да правядзення заняткаў, – упэўнена выкладчык. – 
Трэба не толькі даць трывалыя веды, але і знайсці тое, 
што заахвоціць навучэнцаў шукаць новае, рабіць свае 
адкрыцці на шляху ведаў. Праца з маладымі людзь-
мі, працэс зносін і навучання дорыць эмацыянальны 
пад’ём, адчуванне свайго дачынення да такой значнай 
справы, як станаўленне асобы. 

Таццяна Георгіеўна пераканана, што каледж  і сёння 
застаецца не толькі прэстыжнай навучальнай устано-
вай, але і прэстыжным месцам працы. Якасная аргані-
зацыя вучэбнага працэсу, яго тэхнічнае аснашчэнне, 
высокі ўзровень кваліфікацыі педагогаў, пастаянны 
клопат пра быт і адпачынак навучэнцаў – лепшая візіт-
ная картка каледжа. 

Прэстыжна, 
цікава,цікава,

насычананасычана
Каб атрымаць добрую пра-

фесію, неабходна мець трыва-
лыя веды, – упэўнены навучэнец 
ІІ курса Сцяпан ГЛАДКІ. – Мне 
падабаецца, што ў каледжы 

дасведчаныя і ўважлівыя выкладчыкі, цікава і насы-
чана праходзяць заняткі,  шмат старанных і падрыхта-
ваных рабят. Стаць бухгалтарам вырашыў таму, што 
гэта прафесія не толькі сучасная, але і запатрабава-
ная. Акрамя таго,  у каледжы насычанае грамадскае 
жыццё: праходзяць мерапрыемствы, акцыі, спабор-
ніцтвы, сустрэчы, якія аб’ядноўваюць і згуртоўваюць 
навучэнцаў. Адны з  самых запамінальных – акцыя да 
Дня маці, конкурс графіці, творчы конкурс «Каледж 
запальвае зоркі», дзень без канфлікту. Для мяне вель-
мі ганарова, што мне даверылі ўзначаліць пярвічную 
арганізацыю ГА «БРСМ». У нас шмат актывістаў, ва-
ланцёраў, творчых і актыўных дзяўчат і юнакоў. Мы 
не толькі самі арганізуем і праводзім мерапрыемствы 
ў каледжы, але і прымаем актыўны ўдзел у акцыях і 
праектах, якія  ладзяцца ў горадзе і раёне. Дзякуючы 
каледжу, я знайшоў новых сяброў,  змог праявіць свае 
творчыя і арганізатарскія здольнасці. Наогул вучыцца 
ў каледжы прэстыжна, бо гэта якасная адукацыя і маг-
чымасць у будучым атрымаць добрую працу ці пасту-
піць ва ўніверсітэт.

Не нашкодзіць асобе 
– З першых дзён мне 

заўсёды было камфорт-
на ў каледжы. Шчырыя 
адносіны паміж выклад-
чыкамі, добразычлівая 
атмасфера ў калектыве, 
высокі ўзровень педага-
гічнай культуры вылуча-
юць наш каледж сярод 
іншых устаноў, – пад-
зялілася выкладчык ан-
глійскай мовы Іна Аляк-
сандраўна СУШЧЭВІЧ, 
якая  працуе ў каледжы 
больш за дваццаць га-
доў.

На думку педагога, 
выкладчыцкая дзейнасць патрабуе пастаяннага са-
маўдасканалення, жадання аддаваць дзецям веды, 
сілы, любоў і павагу.  

– Галоўны прынцып маёй дзейнасці – не нашкодзіць 
асобе падлетка, – раскрывае асаблівасці педагагічнага 
майстэрства Іна Аляксандраўна. – Мне цікава вучыць 
і вучыцца ў маіх студэнтаў. Важна не толькі даць до-
брыя веды, але і навучыць не баяцца рабіць памылкі, 
умець пераадольваць цяжкасці, здабываць веды сама-
стойна. Кожны новы навучальны год для мяне – гэта 
новыя характары, новыя задачы, сустрэчы з цікавым і 
невядомым. У імклівым жыцці каледжа  няма месца ні 
абыякавасці, ні душэйнай чэрствасці. 

Як адзначыла І.А. Сушчэвіч, дзякуючы творчаму 
і прафесійнаму калектыву, каледж заўсёды на крок 
наперадзе іншых сярэдніх спецыяльных устаноў. Ат-
масфера супрацоўніцтва і добразычлівасці, дзе кож-
ны гатовы падзяліцца назапашанамі ведамі, вопытам, 
энергіяй і ўражаннямі, дапамагае ўстанове паспяхова 
развівацца.

Нам ёсць Нам ёсць 
чым ганарыцца

У тым, што ка-
ледж рыхтуе не толькі 
лепшых бухгалтараў, 
але і лепшых выклад-
чыкаў, пераканана 
Алена Уладзіміраўна 
ДЗІРВУК. Прайшло 
ўжо трыццаць пяць га-
доў, як яна закончыла 
гандлёва-эканаміч-
ны тэхнікум, аднак са 
сваімі аднагрупнікамі 
па сённяшні дзень 
падтрымлівае цесныя 
сувязі. Родны тэхнікум 
падарыў ёй не толькі сяброў на ўсё жыццё, але і любі-
мую і цікавую справу. Сёння А.У. Дзірвук – выкладчык 
бухгалтарскага ўліку  ў банках.

 – Сустракаючы 70-гадовы юбілей, мы разуме-
ем: нам ёсць чым ганарыцца, – упэўнена Алена Ула-
дзіміраўна. – Добрае імя ёсць у нашага каледжа, у на-
шых выкладчыкаў і выпускнікоў. Многім пакаленням 
навучэнцаў каледж даў надзейны старт у свет ведаў і 
адкрыццяў, дапамог выбраць і набыць перспектыўную 
прафесію, зрабіць прафесійную кар’еру 

Асаблівы выкладчыцкі гонар Алены Уладзіміраў-
ны яе першая група, дзе яна была куратарам. У групе 
было трыццаць навучэнцаў, з іх шаснаццаць – юнакі. 
Рабяты выдзяляліся не толькі добрай вучобай, але і 
творчымі дасягненнямі. Чатырнаццаць навучэнцаў 
групы закончылі каледж з чырвонымі дыпломамі.

 – Сёння перад намі стаяць новыя задачы, таму мы ра-
зам развіваемся і рухаемся наперад. У каледжы створана 
сучасная вучэбна-матэрыяльная база, маюцца якасныя 
інфармацыйныя рэсурсы, добрыя сацыяльна-бытавыя 
ўмовы, калектыў каледжа вызначае прафесіяналізм і 
мабільнасць. Упэўнена, і ў будучым наш каледж будзе 
даваць найлепшыя веды і найлепшых спецыялістаў, за-
станецца запатрабаваным у навучэнцаў. 
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 Аб’яднаныя  Аб’яднаныя 
агульнай мэтай

Больш за двац цаць 
пяць гадоў працуе ў ка-
леджы намеснік галоў-
нага бухгалтара Люд-
міла Анатольеўна 
СМАЛЯНКА. Як і многія ў 
каледжы, яна яго выпуск-
ніца і вельмі ганарыцца 
сваёй прафесіяй. Стаць 
бухгалтарам вырашыла 
па прыкладу мамы Іры-
ны Канстанцінаўны, якая 
трыццаць гадоў адпраца-
вала галоўным бухгалта-
рам райсабеса. А ў сту-
дэнцкія гады любоў да 
будучай прафесіі прывілі 

выкладчыкі Л.І. Чура, Т.К. Сіцько, А.С. Валенцік і іншыя.
 – Добра памятаю, як прыйшла ў каледж не ў якасці 

студэнткі, а на працу, як адначасова і хвалявалася, і 
радавалася, – успамінае Людміла Анатольеўна. –  Ка-
ледж для мяне па-сапраўднаму роднае месца, дзе по-
бач працуюць добразычлівыя і адукаваныя спецыялі-
сты, дзе атрымліваеш задавальненне ад працы. 

Высокі прафесіяналізм, уважлівае стаўленне да 
навучэнцаў, бацькоў, калектыву, адданасць справе – 
жыццёвая пазіцыя Людмілы Анатольеўны. З вялікай 
павагай яна расказвае пра калектыў бухгалтэрыі, якім 
кіруе вопытны і прафесійны бухгалтар А.У. Раманюк.

 – З гадамі сфера дзейнасці бухгалтара значна пашы-
рылася, – адзначае Л.А. Смалянка. – З’явіліся новыя 
тэхналогіі, новыя праграмы, каледж вядзе актыўную 
пазабюджэтную дзейнасць, таму вучыцца прыходзіцца 
і да сённяшняга дня. Аднак добры бухгалтар павінен 
не толькі разбірацца ў справе, але і ўмець знаходзіць 
узаемаразуменне з людзьмі, быць вытрыманым, спа-
койным. Хочацца пажадаць калектыву каледжа да-
лейшага паспяхова развіцця і новых здзяйсненняў.
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