1 вересня цього року у НРПК стало для першокурсників одним з кращих і особливих,
адже коледж, у якому так давно мріяли вчитися, тепер відкритий для них.
Уже скоро викладачі увійдуть до аудиторій, почнуть читати лекції, побачать
очі студентів — зацікавлені, палаючі. Адже наш навчальний заклад не просто
профільний коледж, що втілює завдання і можливості третього тисячоліття, а коледж
класичний, який завжди пишався власною історією, створював і примножував
традиції, формував власну культуру.
Вітання на адресу першокурсників прозвучали від директора коледжу М.М.
Барабана. У зверненні директор зробив акцент на тому, що найважливіше в будь-якій
діяльності — мати мету, бачити сенс того, над чим працюєш: тільки тоді людина
відчуває себе щасливою і може принести користь собі та іншим.
Початок студентського життя для кожного з першокурсників коледжу — це ще і
своєрідні труднощі і радощі.
— Радощів більше, особливо якщо знаходити їх у спілкуванні і у всьому,
що відбувається навколо, — відзначає студентка І курсу зі спеціальності Мк – 14
Івашкевич Марія . — Я задоволена тим, що вступила до НРПК.
У святковій урочистій атмосфері першокурсники отримали символічний Ключ знань
і головні документи студента: студентський квиток і залікову книжку. Відтепер
вчорашні школярі — повноправні члени «студентської сім’ї».
Розмовляємо з «новобранцями» НРПК. Що вони відчувають, які враження у них
від першого дня перебування в стінах коледжу?
— Коли вступаєш до коледжу, перше почуття, що охоплює, — почуття свободи;
безмежної свободи обирати те, що хочеш взяти в процесі навчання. Кожен день
відкриває нові горизонти, тому хочеться «зібрати» все: і знання, і веселощі
студентського життя, — розповідає першокурсниця зі спеціальності Мк-14 Гусак
Тетяна.
— Відчуваю гордість, радість і… розгубленість. Тому що поруч зі свободою завжди
йде відповідальність: сам маєш відповідати за свої вчинки, зважувати свої наміри.
Тобі ставлять завдання, навчають, а як ти впораєшся з цим, як використаєш отримані
знання — залежить тільки від тебе. Це новий рівень випробувань. Життя
відкривається з іншого боку, незвичного, і трохи лякає, бо ти боїшся зробити помилку,
— додає студентка І курсу зі спеціальності КІ-12 Івать Тетяна
Напевно, головне для кожного студента — це зрозуміти, що на своє життя у коледжі
та за його межами він може вплинути особисто. «Усе залежить від нас!». Любий
першокурснику, візьми ці слова собі за девіз і тоді — жодних сумнівів — твоє
прагнення до знань, бажання самореалізації знайдуть втілення в конкретних справах.

