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Але на IГ НА ТО ВIЧ: — На шы 

слу ха чы пра цу юць з мо лад дзю ў 

ар га нi за цы ях i на прад пры ем ствах, 

ва ўста но вах аду ка цыi i гра мад-

скiх аб' яд нан нях, дзе ўжо за га дзя 

атрым лi ва юць знач ны прак тыч ны 

во пыт. Гэ та вель мi каш тоў ная ас-

но ва, на якой да юць доб ры плён i 

раз на стай ныя дыс цып лi ны на шай 

пра гра мы — ад па раў наль най 

куль ту ра ло гii i асноў са цы я куль-

тур най ка му нi ка цыi да са цы я ло гii 

мо ла дзi. Бу ду чых дып ла ма ва ных 

спе цы я лiс таў мы ба чым у якас цi 

ме ды я та раў, па срэд нi каў па мiж 

мо лад дзю i дзяр жа вай цi кан крэт-

най уста но вай або прад пры ем-

ствам. Лю дзi-ме ды я та ры да но сяць 

да аў ды то рыi, з якой яны пра цу-

юць, iдэi i кi рун кi з лi ку най больш 

знач ных, пры яры тэт ных для ўста-

но вы, прад пры ем ства, дзяр жа-

вы — i па спя хо ва iх рэа лi зу юць. 

На шу сiс тэ му атры ман ня ве даў, 

па трэб ных у та кой спра ве, вы гад-

на ад роз нi вае тое, што нi я кiх ву-

чэб ных кур саў, прой дзе ных пры 

атры ман нi вы шэй шай аду ка цыi, 

яна не дуб люе.

Юлiя СЯР ГЕ Е ВА: — Пра гра мы 

на шы ўнi каль ныя сва iм не стан дар-

там — прак тыч най на кi ра ва нас цю 

i iн тэр ак тыў най па да чай. Мы пра-

цу ем з цi ка вай ка тэ го ры яй лю дзей, 

са бра ных з усiх мяс цiн Бе ла ру сi i 

аб' яд на ных не толь кi ро дам дзей-

нас цi, але i вы со кi мi за па тра ба-

ван ня мi, i не ўтай моў най пра гай 

на ва цый. З iмi не атры ма ец ца 

ла дзiць увесь час тра ды цый ныя 

фор мы за ня ткаў — лек цыi i се мi -

на ры. Яны ча ка юць но ва га — 

у па ды хо дах, тэх на ло гi ях, по гля дах. 

Та му мы ад штур хоў ва ем ся ад iх 

iн та рэ саў i ста ра ем ся пе ра даць iм 

свой пер са наль ны прак тыч ны во-

пыт ар га нi за цыi i ўдзе лу ў са мых

жы вых ма ла дзёж ных пра ек тах. 

I ад слу ха чоў атрым лi ва ем цi ка выя 

пры кла ды ра бо ты з мо лад дзю на 

мес цах. На шы за ня ткi час та пра-

во дзiм як вы яз ныя або ў фор ме 

трэ нiн гаў, на якiя за пра ша ем прак-

ты каў з най цi ка вей шым во пы там. 

На прык лад, су пра цоў нi ча ем з Гра-

мад скiм аб' яд нан нем «Мiн скае ве-

ла сi пед нае та ва рыст ва», а гэ тыя 

хлоп цы i дзяў ча ты ў пра соў ван нi 

ве ла куль ту ры вый шлi ўжо да лё-

ка за ме жы не толь кi Мiн ска, але 

i Бе ла ру сi i ла дзяць еў ра пей скi 

мiж на род ны пра ект. Зна ё мя чы з 

iмi на шых слу ха чоў, мы ўклю ча-

 ем i iх у гэ тую iдэю ма ла дзёж на га 

ру ху за зда ро вы спо саб жыц-

 ця i са цы яль ную ак тыў насць, а з 

iмi — i тых, з кiм яны пра цу юць. 

Та кiх пры кла даў у нас шмат. На-

шы парт нё ры — гэ та дзяр жаў ныя 

ўста но вы, гра мад скiя ар га нi за цыi 

i не ка мер цый ныя ўста но вы: усе 

тыя, хто ўклю ча ны ў рэа лi за цыю

дзяр жаў най ма ла дзёж най па лi ты кi. 

Мiнск — ма ла дзёж ны го рад, тут

без лiч пля цо вак, звя за ных з су час-

ны мi не фар маль ны мi фор ма мi ка-

му нi ка цыi, i мы так са ма ар га нi зу ем 

вы хад на шых слу ха чоў на iх — па 

во пыт, па ўра жан не, па кан так ты, 

па доб рае сяб роў ства.

Анд рэй СА ЛI КАЎ: — За час iс-

на ван ня ка фед ры i спе цы яль нас цi 

мы пад рых та ва лi амаль дзве сот нi 

пра фе сi я на лаў, якiя пра цу юць па 

ўсёй кра i не. Каб вы яў ляць у роз ных 

яе кут ках но выя ар га нi за цый ныя 

та лен ты, а ра зам з iмi i ўнi каль ныя 

пра ек ты, што год пра во дзiм рэс-

пуб лi кан скае ме ра пры ем ства «Ма-

 ра фон па спя хо вых прак тык спе цы я -

лiс таў па ра бо це з мо лад дзю». 

Гэ та пля цоў ка аб ме ну вы ключ на 

прак тыч ным во пы там. Мы ста вiм 

пе рад са бою за да чу вы хо дзiць на 

кан крэт ныя пра ек ты — каб на шы

слу ха чы, рас пра ца ваў шы такія 

пад час ву чо бы, рэа лi за ва лi iх у 

сва iх уста но вах, на прад пры ем-

ствах i ў ар га нi за цы ях. Гэ та з'яў ля-

ец ца част кай дып лом най ра бо ты, 

яе аба вяз ко вай умо вай. Ад зна чу 

не каль кi най больш яр кiх пра ек таў 

на шых вы пуск нi коў. Пра ект Iры ны 

Куз ня цо вай, на чаль нi ка ад дзе ла 

па вы ха ваў чай ра бо це з мо лад дзю 

Бе ла рус кай дзяр жаў най ака дэ мii 

му зы кi, — «Ацэ на чна-рэй тын га вая 

сiс тэ ма як iн стру мент вы яў лен ня 

адо ра най сту дэнц кай мо ла дзi» — 

мо жа па спя хо ва вы ка рыс тоў ваць у 

сва ёй прак ты цы лю бая на ву чаль-

ная ўста но ва. Пра па на ва ная стар-

шы нёй ма ла дзёж на га са ве та ЗАТ 

«Ат лант» Дзя нi сам Глу ша нi ным 

«Тэ о рыя i прак ты ка пад рых тоў кi 

ма ла дзёж ных лi да раў на вы твор-

чых прад пры ем ствах» — вы дат ная 

i да та го ж ука ра нё ная аў та рам у 

прак ты ку пра гра ма вы яў лен ня i 

рас крыц ця лi дар ска га па тэн цы я лу. 

Пра ект «Парт фо лiа спе цы я лiс -

та па ра бо це з мо лад дзю», у якiм 

аку му ля ва ны i адап та ва ны да бе-

ла рус кiх рэа лiй па спя хо вы во пыт 

ра бо ты з мо лад дзю ў роз ных еў-

ра пей скiх кра i нах, рэа лi за ва ла не-

каль кi га доў та му Але ся Куп цо ва, 

та ды га лоў ны спе цы я лiст, а ця пер 

на чаль нiк ад дзе ла iдэа ла гiч най 

ра бо ты, куль ту ры i па спра вах мо-

ла дзi Ма гi лёў ска га рай вы кан ка ма. 

Вель мi час та, на ват у боль шас цi 

вы пад каў на шы вы пуск нi кi ра зам 

з дып ло ма мi аб пе ра пад рых тоў цы 

атрым лi ва юць i но выя, кi ру ю чыя 

па са ды.

— Цi не шка да iм тра цiць той 

не па срэд ны драйв прак тыч най 

ра бо ты, якi яны ад чу ва лi, па куль 

кi раў нi ка мi не бы лi?

Анд рэй СА ЛI КАЎ: — З па са-

да мi да ец ца i больш маг чы мас цяў, 

боль шы iн стру мен та рый. Ад мi нiст-

ра цый ны рэ сурс да зва ляе вы во-

дзiць iдэi на вы шэй шы ўзро вень.

Але на IГ НА ТО ВIЧ: — Ча ла век, 

якi атры маў спе цы я лi за ва ную, на-

кi ра ва ную пад рых тоў ку, апра ба-

ваў на прак ты цы не ад ну iдэю, мае 

ад ноль ка ва доб ры тэ а рэ тыч ны i 

прак тыч ны во пыт, — лепш ра зу-

мее, як i што па вiн на пра ца ваць, i з iм 

на шмат пра сцей да маў ляц ца па

но вых пра ек тах. Ён чуе i ра зу мее 

мо ладзь iна чай — не так, як ча ла-

век, якi вы рас кар' ер на без прак-

тыч на га во пы ту i дак лад на скi ра-

ва най аду ка цыi. Да рэ чы, не аба-

вяз ко ва ўсе атрым лi ва юць больш 

вы со кiя па са ды: нех та сы хо дзiць i 

ў са ма за ня тасць — па чы нае кi ра -

ваць клу ба мi, шко ла мi, сту ды я мi. 

I гэ та так са ма важ на i ак ту аль на — 

раз вi ваць улас ны пра ект.

— Хто пры хо дзiць да вас ву-

чыц ца? З якiх сфер, з якi мi аду-

ка цы я мi?

Але на IГ НА ТО ВIЧ: — Ува ход 

ад кры ты, як мы га во рым. Аду ка-

цыя мо жа быць аб са лют на лю-

бая — i тэх нiч ная, i пе да га гiч ная, 

i ва ен ная, i гу ма нi тар ная. I ўзрост 

тут так са ма не цэн зар. Як i тое, 

коль кi пра ек таў рэа лi за ва на. Га -

лоў нае — за цi каў ле насць i 

на тхнё насць. Мы, вы клад чы кi, i на-

шы слу ха чы ўяў ля ем су поль насць, 

якая функ цы я нуе як адзi ная iн тэ-

ле кту аль ная i ду хоў ная пра сто ра, 

дзе ўсе ад но ў ад на го ву чац ца. 

I га лоў ны наш плюс як раз у тым, 

што гэ тая су поль насць не га ма ген-

ная: ёсць маг чы масць уз ба га чац ца 

за кошт яе роз на сцi. Важ на яшчэ 

да даць, што мы не рых ту ем анi-

ма та раў, мы рых ту ем сiс тэм шчы-

каў — тых, хто бу дзе пра ца ваць з 

мо лад дзю на сiс тэм ным уз роў нi. 

Сён ня та кая ра бо та па тра буе вы-

со ка га пра фе сi я на лiз му. I мы яго 

за бяс печ ва ем...

Свят ла на ВО ЦI НА ВА.

Сям нац ца цi га до вы вы пуск нiк Лi цэя 

БДУ Дзмiт рый МА КА РАЎ — аб са лют-

ны пе ра мож ца сё лет ня га рэс пуб лi кан-

ска га эта пу алiм пi я ды па аст ра но мii: ён 

на браў мак сi маль ную коль касць ба лаў! 

Што ду мае пра свой пос пех юнак i як 

да бiц ца та ко га ж вы нi ку тым, хто за-

хап ля ец ца на ву кай?

— Аст ра но мi яй я па чаў зай мац ца ў дзя ся-

тым кла се — ме на вi та та ды ў шко ле з'я вiў ся гэ-

ты прад мет. Ён мя не за цi ка вiў, та му вы ра шыў 

па ехаць на алiм пi я ду. Ад нак пры за во га мес ца 

на рэс пуб лi кан скiм эта пе з пер шай спро бы не 

ўзяў i пра цяг нуў рых та вац ца да на ступ на га. На 

пра ця гу амаль го да на вед ваў фа куль та ты вы, 

але ў боль шас цi ўсё ж та кi ўдас ка наль ваў свае 

ве ды са ма стой на. Аст ра но мiя — гэ та злу чэн не

тэ о рыi i прак ты кi, трэ ба ўмець ра шаць скла-

да ныя за да чы i доб ра ве даць шмат лi кiя наз-

вы зо рак i су зор' яў. Ча сам на пэў ныя пы тан нi 

не зна хо дзяц ца ад ка зы, па трэб на пры клас цi 

шмат на ма ган няў, ад нак я пры вык упар та iс цi 

да сва ёй мэ ты.

Дзi ма пры знаў ся, што сё ле та, ка лi ўзяў 

дып лом I сту пе нi на рэс пуб лi кан скiм эта пе 

алiм пi я ды, ад ра зу не па ве рыў, бо раз лiч ваў 

на больш сцiп лы вы нiк. «Ад нак без умоў на 

пры ем на атры маць аб са лют ную пе ра мо гу. 

На ступ ны крок — мiж на род ны этап, якi па вi-

нен прай сцi ў ве рас нi», — рас ка заў хло пец 

i да даў, што сак рэ ту, як стаць най леп шым 

у на ву цы, не ве дае. «На пэў на, трэ ба шмат

чы таць, цi ка вiц ца ўсiм, што вас акру жае. 

I, са мае га лоў нае, па гру жай це ся ў тое, што вас 

за хап ляе, з га ла вою, — раз ва жае ён. — Та-

кiм чы нам мож на зра бiць шэ раг ад крыц цяў. 

Да рэ чы, мае ве ды ў аст ра но мii да па ма га юць 

у звы чай ным жыц цi: на прык лад, ка рыс на ве-

даць, як пра цу юць ап тыч ныя пры бо ры, што 

та кое ча са выя па ясы i гэ так да лей. Уво гу ле 

ця пер мне цi ка выя ма дэ ля ван не i iн жы нер ная 

спра ва, гэ тым зай ма ю ся з дзя цiн ства. А сваю 

бу ду чы ню ха чу звя заць з IT-сфе рай».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе на ге ро ем.

ЁСЦЬ ТА КАЯ ПРА ФЕ СIЯ — 
З МО ЛАД ДЗЮ ПРА ЦА ВАЦЬ

Нех та мо жа здзi вiц ца, але спе цы я лiс таў па та кой ра бо це рых ту-

юць не толь кi ў кра i нах з устой лi вай па мяц цю пра кам са моль скiх 

ра бот нi каў i пi я нер скiх ва жа тых. Гэ та ад бы ва ец ца паў сюд на. 

З ад ноль ка вым ра зу мен нем знач нас цi спра вы, хоць i з роз ны мi 

да яе па ды хо да мi.

Еў ра пей скiя су сед кi Бе ла ру сi, кра i ны блiж ня га i даль ня га 

за меж жа, вя дуць пад рых тоў ку та кiх спе цы я лiс таў праз 

ка рот ка тэр мi но выя кур сы. Ус ход няя су сед ка Ра сiя ўзвя ла гэ та 

на ўзро вень вы шэй шай аду ка цыi. Наш па ды ход, ба дай, са мы 

грун тоў ны — не шля хам ад тэ о рыi да прак ты кi, а на ад ва рот. 

Глы бiн ная сут насць iдэi ўмя шча ец ца ў ня хiт рую фор му лу: 

каб пра ца ваць з мо лад дзю, трэ ба пра ца ваць з мо лад дзю. 

Ка лi ты ў гэ тую сфе ру ад ной чы тра пiў i зра зу меў: «Маё!» — 

та ды ця бе без ад ры ву ад лю бi ма га за ня тку, iн шы мi сло ва мi, 

за воч на, а пра вiль ней ска заць — дыс тан цый на, бу дуць ву чыць 

два га ды (вы шэй шую аду ка цыю ты ўжо ма еш) па пра гра ме 

пе ра пад рых тоў кi «Ар га нi за цыя ра бо ты з мо лад дзю» 

на ка фед ры ма ла дзёж най па лi ты кi i са цы я куль тур ных 

ка му нi ка цый Рэс пуб лi кан ска га iн сты ту та вы шэй шай шко лы. 

Мiж iн шым, РIВШ — адзi нае мес ца ў кра i не, дзе гэ та му ву чаць. 

У яго сце нах мы i гу та рым. У раз мо ве ўзя лi ўдзел за гад чык 

ка фед ры Але на IГ НА ТО ВIЧ i да цэн ты Анд рэй СА ЛI КАЎ i Юлiя 

СЯР ГЕ Е ВА.

Да цяг нуц ца да зо ракДа цяг нуц ца да зо рак

КА ЛI ВЕ ДА ЕШ, 
ЯК УЛАД КА ВА НЫ СУ СВЕТ

Але на Iг на то вiч.

Юлiя Сяр ге е ва.

Анд рэй Са лi каў.
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