Від абітурієнта до магістра.
Наше життя – процес постійного навчання.
Ми можемо стати мудрішими, тільки навчаючись.
Ось і пролунав останній шкільний дзвінок. ... Це свідчення того, що для нас
почався новий етап (нова сходинка) нашого життя. Прийшов час вступати до
вищого навчального закладу. Але кожен з нас тоді навіть не здогадувався, що нас
чекає попереду ...
Вступ до ВНЗ. Ми такі різні. У кожного свої інтереси. Але нас об'єднувало
лише одне - одна спільна мета - вступити до ВНЗ. Подавали документи в різні
вищі навчальні заклади різних міст, і навіть не на одну спеціальність, а на
декілька відразу. Тоді у нас ще була невизначеність: в якому місті хочемо
вчитися, в якому ВНЗ і, відповідно, на якій спеціальності. І ось настали
довгоочікувані дні, коли були вивішені списки майбутніх студентів. Багато
поступило відразу в декілька ВНЗ, хтось лише в один, хто на бюджет, хто на
контракт. Але, тим не менш, ми вибрали тільки один вищий навчальний заклад і
це Національна Металургійна Академія України (НМетАУ). А нашою
спеціальністю стала “Економіка підприємства” факультету економіки та
менеджменту.
І – ІІ курс. Все почалося з 1 вересня, з лінійки. В актовому залі відбулася
зустріч першокурсників і декана факультету. Потім ми відправилися на першу
пару нашого навчання. ... Напевно, цей курс для нас був найважчим, так як нам
довелося «вливатися» в нову систему навчального процесу: вивчення нових
загальноосвітніх предметів; тривалість заняття була більшою, ніж у школі; нові
викладачі і звичайно ж сесії, але перша - найскладніша, через яку доводилося не
спати навіть ночами, готувалися. І тим не менше, ми з цим впоралися. Також
знайшли нових друзів. І поступово звикали до навчального процесу ...

ІІІ курс. У наступному навчальному році в нашій групі відбулося
поповнення. До нас прийшли нові студенти після технікуму. Група нібито
«ожила», стала великою, більш повноцінною.

Додалися предмети за фахом. А влітку була наша перша виробнича
практика на підприємствах. Хтось проходив її на ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», а
хтось на ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» та ін. Ця практика дала нам нові
знання та навички.
IV курс. Передостанній курс запам'ятався тим, що ми брали участь в
конференції «Молода академія 2015» і зайняли призові місця. Ця конференція нам
дала досвід виступу перед публікою. Також була переддипломна практика на
підприємствах. Потім, написали і захистили випускну роботу бакалавра. Після
захисту, пройшли вступні іспити до останнього курсу.
V курс. Ось і підійшло до кінця наше навчання в НМетАУ. Брали участь в
конференції «Молода академія 2016» і в конкурсі випускних робіт бакалавра, в
яких були нагороджені грамотами. Пройшли останню переддипломну практику і
написали, а також захистили випускні роботи спеціаліста і магістра.

Ми пройшли величезний шлях, починаючи з закінчення школи і
завершуючи навчанням у ВНЗ. Придбали нові знання, навички та досвід. Нас

переповнювали різні емоції, як і хороші, так і погані. Але ми все подолали! І
зробили це разом!
Щоб ми не думали, з кожним днем ми стаємо все вище і вище. Людина не
може повернутися назад. Ми рухаємося тільки вперед і вгору.
А наостанок, хочемо побажати: коли у вашому житті щось змінюється, не
чиніть опір змінам. ОТЖЕ ВАЖЛИВО ПАМ'ЯТАТИ, ЩО ВСЕ, ЩО
ВІДБУВАЄТЬСЯ - ДО КРАЩОГО!
Висловлюємо величезну ПОДЯКУ нашим викладачам! Дякуємо Вам за
те, що Ви поділилися з нами своїми знаннями і досвідом. Завдяки Вам, ми
стали розумнішими, мудрішими і дорослішими!
Студентка гр.ЕП-15-м
Оляніна Ольга

