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Ра бiць iдэа льныя стрэл кi, уда ла 
пад бi раць та наль ны крэм i 
заў сё ды вы гля даць цу доў на — 
ма ра ўсiх дзяў чат. Ме на вi та та му 
прад стаў нi цы пры го жа га по лу 
ах вот на вы бi ра юць для ся бе 
пра фе сiю вi за жыс та. А з якi мi 
мэ та мi ў яе пры хо дзяць ма ла дыя 
хлоп цы, нам рас ка заў Iлья 
IЛЬ Я ШАН КА.

Не так даў но су раз моў нiк скон чыў Го-

мель скi ка ледж мас тац тваў iмя Н. Ф. Са-

ка лоў ска га па кла се ака дэ мiч ных спе ваў. 

Час та вы сту пае на кар па ра ты вах i роз ных 

кан цэр тах i асноў най сва ёй сфе рай дзей-

нас цi лi чыць му зы ку. Вi за жам па чаў зай-

мац ца цал кам вы пад ко ва.

—  Пер шае больш-менш грун тоў нае зна ём-

 ства з iм ад бы ло ся яшчэ ў шко ле, ка лi мне 

бы ло шас нац цаць га доў. Ад на з сет ка вых 

кас ме тыч ных кам па нiй пра во дзi ла 

май стар-кла сы, i на пя рэ дад нi ад на-

го з iх за хва рэ ла дзяў чы на-вi за жыст. 

Усе ад ра зу па ча лi ду маць, што ра бiць 

i як быць, лю дзей жа ўжо за пра сi лi. 

У мя не быў не вя лi кi во пыт, я пра гля даў 

роз ныя вi дэа ўро кi, бо ўжо та ды мя-

не цi ка вi ла, як з да па мо гай кас ме ты кi 

мож на кар ды наль на змя нiць жан чы ну. 

Па спра ба ваў зра бiць ма кi яж, i ў мя не 

атры ма ла ся! Так i па ча ло ся вы ву чэн не 

тон ка сцяў гэ та га мас тац тва, — пры-

гад вае хло пец.

Ня гле дзя чы на ўсе свае пос пе хi i 

да сяг нен нi, Iлья не раз гля дае вi заж 

як асноў ны за ня так. Гэ та прос та твор-

часць i хо бi для ду шы. Наш ге рой ар гу-

 мен туе па зi цыю тым, што для та го каб 

вы ка наць пра фе сiй ны, а, га лоў нае, 

якас ны ма кi яж, спе цы я лiст па вi нен 

ве даць ана то мiю ча ла ве ча га тва ру, а 

так са ма раз бi рац ца ў дэр ма та ло гii i 

кас ме та ло гii. А яшчэ быць тро хi хi мi-

кам, каб пра вiль на змеш ваць роз ныя 

прэ па ра ты для да сяг нен ня па трэб на га 

эфек ту.

(За кан чэн не на 5-й стар. «ЧЗ».)

«МА КI ЯЖ — 
АДЗЕН НЕ ДЛЯ ТВА РУ»

Цi муж чын скiх рук гэ тая спра ва?

Га ран тыя за бес пя чэн ня вы пуск нi коў пер шым ра бо чым мес цам да зва ляе па збег-

нуць на пру жа нас цi на рын ку пра цы. Та кую дум ку вы ка заў жур на лiс там на чаль нiк 

упраў лен ня па лi ты кi за ня тас цi Мi нiс тэр ства пра цы i са цы яль най аба ро ны Алег 

ТО КУН. Раз мер ка ван не i за ма ца ван не ма ла дых кад раў ста лi тэ май грун тоў най 

гу тар кi, якая ад бы ла ся ў Гра мад скiм прэс-цэнт ры До ма прэ сы.

«Ма ла до му ча ла ве ку заў сё ды цяж ка са ма стой на знай сцi пер шае ра бо чае мес ца, i 

су свет ны во пыт гэ та па цвяр джае. У За ход няй Еў ро пе, на прык лад, уз ро вень бес пра цоўя 

ся род мо ла дзi да ся гае 20–25 пра цэн таў. Гэ та зна чыць, фак тыч на кож ны чац вёр ты не мае 

па ста ян на га да хо ду, — ад зна чыў Алег То кун. — Да та го ж спе цы я лiст, у яко га ня ма маг-

чы мас цi ска рыс таць свае на вы кi на прак ты цы, па сту по ва страч вае сваю ква лi фi ка цыю, а 

та му яго шан цы атры маць ра бо ту змян ша юц ца. Кож ны год на ры нак пра цы пры хо дзяць 

но выя вы пуск нi кi, якiя ва ўмо вах iмк лi ва га раз вiц ця тэх на ло гiй ва ло да юць яшчэ боль шым 

ба га жом ве даў i па вы ша юць кан ку рэн цыю».

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)

НАЙ ЛЕП ШАЯ 
 СТРА ХОЎ КА — 

РАЗ МЕР КА ВАН НЕ

Сён няш няя ге ра i ня лi чыць, што лю быя пе-

ра мо гi або ня ўда чы за ле жаць ад нас са мiх 

i ад ве ры ў ся бе. Двац ца цi ча ты рох га до вая 

мiн чан ка — май стар спор ту па дзю до, сам-

ба, воль най ба раць бе, май стар спор ту мiж-

на род на га кла са па ру ка паш ным баi. Дзяў-

чы на ста ла пер шай у кра i не чэм пi ён кай 

све ту па апош нiм, вый граў шы чэм пi я нат у 

2017 го дзе. Ця пер яна не спы ня ец ца ў са-

ма ўдас ка на лен нi: што дзень хо дзiць на трэ-

нi роў кi, вы кла дае фi зiч ную пад рых тоў ку ў 

кур сан таў ва Унi вер сi тэ це гра ма дзян скай 

аба ро ны МНС, вя дзе спар тыў ныя сек цыi 

i вы сту пае на мiж на род ных спа бор нiц твах.

— Воль га, та кую кар' е ру без моц на га ха-

рак та ру не зро бiш. Вар та толь кi ад ны маг чы-

мыя траў мы пры га даць...

— Не раз су ты ка ла ся з ты мi, хто ка заў: у ця бе 

не атры ма ец ца. Але ўсё маг чы ма, ка лi ёсць унут-

ра ны стры жань. У школь ныя га ды пад час чар го-

вых спа бор нiц тваў атры ма ла пер шую сур' ёз ную 

траў му ка ле на. Ура чы ка за лi: пра ра ней шае лепш 

за быц ца. Не звяр та ю чы ўва гi на тое, што ў на зе 

ста я лi шру бы, праз год вяр ну ла ся да трэ нi ро вак. 

Уво гу ле ў спорт я прый шла ў 11 га доў, у сям'i 

з iм нi хто не звя за ны. Ад ной чы на ву лi цы ўба-

чы ла пла кат з рэ кла май тэк ван до, за га рэ ла ся. 

У шко ле та кой сек цыi не ака за ла ся, ад нак бы ло 

дзю до. Трэ нер пра па на ваў мне па спра ба ваць, я 

на ват свай го род на га бра та-блiз ню ка за цяг ну ла, 

ад нак ён пра быў тут ча ты ры га ды i зра зу меў, 

што яму тое не да спа до бы, а вось я за ста ла-

ся да гэ туль. Па сту па ла ў Бе ла рус кi дзяр жаў ны 

ўнi вер сi тэт фi зiч най куль ту ры на спе цы яль насць 

«Спар тыў на-пе да га гiч ная дзей насць» са зван-

нем кан ды да та ў май стры спор ту па дзю до. За 

ча ты ры га ды на ву чан ня ў ВНУ атры ма ла ча ты ры 

раз ра ды: па сам ба, дзю до, воль най ба раць бе i 

ру ка паш ным баi.

— Вы аб ра лi не каль кi вi даў адзi на бор стваў. 

Цi не лепш за ся ро дзiц ца на не чым ад ным?

— У мя не заў сё ды бы ло шмат энер гii, якую 

трэ ба бы ло ку дысь цi на кi роў ваць. Яшчэ да па-

ступ лен ня ва ўнi вер сi тэт зай ма ла ся сам ба i дзю-

до, на дру гiм кур се да да ла воль ную ба раць бу, на 

трэ цiм — ру ка паш ны бой. Уво гу ле спа бор нiц тваў 

вель мi шмат: чэм пi я на ты го ра да, рэс пуб лi кi, мiж-

на род ныя. З апош нiх, у якiх я бра ла ўдзел, быў 

чэм пi я нат све ту па зме ша ных ба ях, якi прай шоў 

ле тась у Сiн га пу ры. У скла дзе збор най Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь атры ма ла брон за вы ме даль у ва га вай 

ка тэ го рыi да 65,8 кi ла гра ма. Але ўсё ж та кi га лоў-

ным да сяг нен нем лi чу пе ра мо гу на чэм пi я на це 

све ту па ру ка паш ным баi, якi прай шоў тры га ды 

та му ў Маск ве.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Вольга КАМАРОВА: 

«Сi ла выя здоль нас цi — 
толь кi ў спор це»
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