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Даша – будучы бух-
галтар. Мэтанакірава-
ная, старанная, адказ-
ная, добрая, разумная, 
прыгожая дзяўчына не 
толькі выдатніца ву-
чобы, але і актыўны 
ўдзельнік грамадска-
га жыцця каледжа. Яе 
можна сустрэць на раз-
настайных творчых кон-
курсах, дабрачынных 
акцыях і мерапрыем-
ствах, алімпіядах і наву-
ковых канферэнцыях.

Практычна заўсёды 
Даша – у ліку перамож-
цаў і прызёраў. Месяц 
таму, напрыклад, яна 
паспяхова прадставіла 
сваю даследчую работу 
«Узаемасувязь інфляцыі 
і беспрацоўя. Крывая 
Філіпса» на міжнарод-
най навукова-практыч-

най канферэнцыі «Су-
часная палітычная 
навука аб траекторыях 
развіцця дзяржавы, біз-
несу і грамадзянскай 
супольнасці». Удзел у 
мерапрыемстве пры-
малі навукоўцы-даслед-
чыкі, эксперты і 
практыкі ў сферах дзяр-
жаўнага кіравання, 
бізнесу, грамадскай 
палітыкі, а таксама ас-
піранты, магістранты і 
студэнты сацыяльна- 

гуманітарных і эканаміч-
ных спецыяльнасцей. 
Работа навагрудчанкі 
атрымала станоўчую 
ацэнку экспертаў і па 
выніках канферэнцыі 
будзе ўключана ў элек-
тронны зборнік.

А ўсяго пару дзён 
таму Даша прымала 
ўзнагароду ад Гро-
дзенскага абласнога ад-
дзялення грамадскага 
аб'яднання «Беларускі 
фонд міру».

Энергіі і энтузіязму 
дзяўчыны можна толькі 
пазайздросціць. Яна, са-
праўды, адорана шмат-
лікімі талентамі. Але 
нягледзячы на гэта, не 
перастае ўпарта праца-
ваць над сабой. 

– Для мяне студэн-
цтва – гэта час росту 
і развіцця, – гаво рыць 
Даша. – Гэта вечны 
рух – нон-стоп, зава-
яванне ўсё новых і но-
вых вяршынь, папаў-
ненне багажу ведаў і 
набыццё каштоўнага 
жыццёвага вопыту.

Ад сесіі да сесіі…

25 студзеня ў Беларусі адзначаецца дзень студэнта. Гэта свята маладосці, свята ўсіх тых, 
хто зараз пражывае адзін з самых цікавых, яркіх і запамінальных перыядаў у жыцці. 
Напярэдадні знамянальнай даты сустрэлася з навучэнцамі Навагрудскага гандлёва-эканамічнага каледжа. 
Мэтанакіраваныя, таленавітыя, упэўненыя ў сабе маладыя людзі расказалі, 
што для іх значыць слова «студэнцтва».

– Для мяне студэнцтва – 
гэта вялікая пляцоўка для 
самарэалізацыі, магчы-
масць ажыццявіць сваю 
мару, – гаворыць Андрэй. – 
Заўсёды хацеў працаваць 
у сферы інфармацыйных 
тэхналогій. Прэстыжныя, 
запатрабаваныя на сучас-
ным рынку працы прафесіі, 
да таго ж высокааплатныя, 
што немалаважна.

Першы крок на шля-
ху да запаветнай мары 
здзейсніў і Кірыл.

– Абсалютна ўпэўнены: 
будучыня – за цыфравіза-
цыяй, – адзначае малады 
чалавек. – Я з дзяцінства 

праяўляў цікавасць да 
камп’ютара і разнастайных 
гаджэтаў, у пятым класе 
захапіўся праграміраван-
нем і графічным дызайнам, 
на працягу некалькіх гадоў 
наведваў факультатыўны 
курс «Метады алгарыт-
мізацыі». З выбарам пра-
фесіі сумненняў не было.

Для Андрэя і Кірыла 
радаснай навіной стала 
адкрыццё ў гандлёва- 
эканамічным каледжы 
спецыяльнасці «Праграм-
нае забеспячэнне інфар-
мацыйных тэхналогій».

– Па-першае, НДТЭК – 
прэстыжная навучальная 

ўстанова, тут навучэнцы 
атрымліваюць трывалыя 
веды. Па-другое, у адроз-
ненне ад студэнтаў, якія 
пражываюць у інтэрнаце, 
нам не трэба вырашаць 
велізарную колькасць бы-
тавых пытанняў – заста-
ецца больш часу для пад-
рыхтоўкі да заняткаў, на 
самаразвіццё і хобі, – пад-
крэсліваюць яны.

Маладыя людзі ад-
значылі, што студэн-
цтва – гэта яшчэ і пара но-
вых знаёмстваў, моцнага 
сяброўства. Аказваецца: 
Андрэй і Кірыл сябруюць 
даўно – яшчэ са школьных 

гадоў. Не здзіўляе, што на 
занятках у каледжы яны 
сядзяць за адной партай. 
Нават захапленні ў іх адны 
і тыя ж: абодва малююць, 
іграюць на гітары, любяць 
спорт і літаратуру.

Гавораць, што ад сесіі да сесіі жывуць студэнты весела. 
Пацвердзіць або абвергнуць дадзенае сцвярджэнне 
навагрудчане, будучыя тэхнікі-праграмісты 
Андрэй Цэдрык і Кірыл Уласевіч, усё яшчэ не вырашаюцца. 
Толькі нядаўна яны здалі сваю першую сесію. 
Да слова, выпрабаванне маладыя людзі вытрымалі 
дастойна: у заліковых кніжках у абодвух – васьмёркі.

Злева-направа: К. Уласевіч, А. Цэдрык.

Студэнтка, 
выдатніца, 
прыгажуня... 
Усё, як у 
вядомай камедыі 
Леаніда Гайдая. 
Добразычлівая, 
прывабная 
дзяўчына, 
навучэнка 3 курса 
Ганна Лычыц 
адпавядае 
ўсім гэтым 
характарыстыкам.

Аня яшчэ ў школьныя 
гады паставіла перад са-
бой самую высокую планку 
і ўтрымлівае яе па сённяш-
ні дзень. Не здзіўляе, што ў 
каледжы за дзяўчынай тры-
вала замацавалася званне 
лепшай навучэнкі. 

Уважлівая, пунктуальная, 
мэтанакіраваная, ініцыя-
тыўная, гатовая да сама-
адукацыі, здольная хутка 
знаходзіць верныя рашэнні, 
сабраная, дысцыплінаваная, 
камунікабельная – асабістыя 
якасці Ані, упэўнена, дапа-
могуць ёй у будучыні сама-
рэалізавацца ў прафесіі.

Сёлета яна заканчвае 
каледж па спецыяльнас-
ці «Банкаўская справа». У 
планах – праца ў адным са 
сталічных банкаў і вучоба 
ў Беларускім дзяржаўным 
эканамічным універсітэце 

на факультэце міжнародных 
эканамічных адносін.

Наогул, у суперадказнай 
Ані заўсёды ёсць дакладны 
план дзеянняў. А ўменне 
размяркоўваць сілы і кіра-
ваць сваім часам дапамагае 
ёй стапрацэнтна дасягаць 
пастаўленых мэт.

– Для мяне студэнцтва – 
гэта першы крок у дарослае 
жыццё, новыя веды і ўражан-
ні, – гаворыць Аня. – Вучоба 
ў ССНУ – гэта вялікая ад-
казнасць, якая кладзецца на 

плечы навучэнцаў. Мы прый-
шлі ў каледж для таго, каб 
атрымаць прафесію. Ад таго, 
наколькі фундаментальнымі 
будуць веды, з якімі мы ад-
сюль пойдзем, залежыць 
многае. Ніхто не хоча быць 
пасрэдным работнікам – усе 
імкнуцца прасоўвацца ўверх 
па кар'ернай лесвіцы. Але ў 
банкаўскай справе без ве-
даў і разумення механізмаў 
функцыянавання сістэмы  –
гэта нерэальна.

Т. САЗАНОВІЧ, «НЖ».

Час перамог

Лепшая навучэнка 
каледжа

Нездарма гавораць, што таленавіты чалавек 
таленавіты ва ўсім. Гэтыя словы як нельга лепш 
характарызуюць навучэнку 3 курса эканамічнага 
аддзялення Дар'ю Аўсяную.

Сярэдні бал:Сярэдні бал:  9.0.9.0.

Любімыя выкладчыкі: Любімыя выкладчыкі: Таццяна Таццяна 
Аляксандраўна Капытка, Юлія Аляксандраўна Капытка, Юлія 
Аляксандраўна Савошчык.Аляксандраўна Савошчык.

Мара:Мара: купіць чорны спартыўны  купіць чорны спартыўны 
матацыкл, скочыць з парашутам, набыць матацыкл, скочыць з парашутам, набыць 
трэйлер і аб'ездзіць на ім увесь свет.трэйлер і аб'ездзіць на ім увесь свет.

Сярэдні бал: 8.0.
Любімы выкладчык: 
Жанна Аляксандраўна Нагарновіч.
Мара: адна на дваіх – стаць праграмістамі.

Сярэдні бал: 9,25.

Любімы выкладчык: усё. 

Мара: адкрыць свой банк.


