
ЧАЦВЕР
№ 19 (15728)

12 ВЕРАСНЯ 
2013 г.

Выдаецца 
з 21 красавіка 1921 года

Аб'ектыўАб'ектыўЗнайсці сябеЗнайсці сябе

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

Том Форд не як ска заў: пра ца 
ды зай не ра — узяць на строй 
з па вет ра і пе ра тва рыць яго ў 
неш та рэ аль нае... Ган на Дра га-
цэн ная — прык лад, які да каз-
вае, што ўсё маг чы ма. Уме ю чы 
за ся родж вац ца на дэ та лях, яна 
за ста ец ца ад кры тай для экс пе-
ры мен таў. Пры гэ тым у кож най 
ма дэ лі яе адзен ня не губ ля ец ца 
вы тан ча насць і ра ман тыч насць. І 
за ста ец ца ня змен най фі ла со фія 
брэн да — пры віць кож най дзяў-
чы не ра зу мен не ўлас най не паў-
тор нас ці і пры га жос ці...

— Ад куль ва ша за хап лен не ды зай-
нам?

— Пач нем з та го, што я ро дам з Ві цеб-
ска. Там кож ны год пра во дзіц ца «Сла вян скі 
ба зар», на якім я, мож на ска заць, вы рас ла. 
Ка лі на вед ва ла кан цэр ты фес ты ва лю, то 
заў сё ды за хап ля ла ся тым, як бы лі адзе тыя 

ар тыс ты і вя ду чыя. По тым я па ча ла на ву-
чац ца ў шко ле мас тац тваў, а з ча сам па-
сту пі ла ў Ака дэ мію мас тац тваў. З трэ ця га 
кур са ста ла ўдзель ні чаць у «Млы не мо ды». 
А праз паў го да ўжо па еха ла са сва ёй ка-
лек цы яй у Бер лін...

— Тая па езд ка за пом ні ла ся?
— Га ма эмо цый бы ла не ве ра год ная! 

Перш за ўсё ад та го, што ты едзеш за мя-
жу з улас най ка лек цы яй. Акра мя та го, нам 
да лі маг чы масць яе там пра да ваць. Ад чу-
ва ла го нар за ся бе. Бо та кі шанц па ка заць 
ся бе вы па дае не кож на му, тым больш ка лі 
ты яшчэ сту дэнт, які толь кі па чы нае ся бе 
рэа лі зоў ваць.

— Які асар ты мент адзен ня ства рае сён-
ня Ган на Дра га цэн ная?

— Я шыю вя сель ныя і вя чэр нія су кен-
кі. Вя сель ныя су кен кі — се зон ная пра ца, 
у асноў ным тры ме ся цы ле та. А круг лы 
год я зай ма ю ся сцэ ніч ным кас цю мам. 
Адзя ваю Але ну Лан скую, ня даў на па ча-
ла шыць для вя ду чых тэ ле ка на ла СТБ. 
Ства ра ла кас цю мы для вя ду чых мно гіх 

тэ ле ві зій ных пра ек таў мі ну лай во сен ню, 
так са ма для му зыч най прэ міі Бел МузТБ. 
Ця пер гэ та пра гра мы «Доб рай ра ні цы» і 
вя чэр нія на ві ны.

— За мо вы ад ін ды ві ду аль ных клі ен таў 
пры ма е це?

— Без умоў на, пры чым шыю не толь кі для 
да рос лых, але і для дзя цей. Спе цы я лі зу ю ся 
больш на жа но чым кас цю ме. Вель мі люб лю 

су кен кі шыць. Пра цую з ар тыс та мі-па чат коў-
ца мі. На прык лад, я не як шы ла кас цюм для 
юнай ар тыст кі, якой бы ло ўся го тры га ды, і 
яна на кон кур се ў Бер лі не вый гра ла дып лом 
за леп шы сцэ ніч ны воб раз. З дзець мі вель мі 
ці ка ва пра ца ваць, бо больш маг чы мас цяў 
па фан та зі ра ваць. З да рос лы мі так не па-
ху лі га ніш.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)
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ЛЁС ЛЮ БIЦЬ 
ПРАК ТЫ КАЎ,
аль бо Бiз нес мен ад школь най лаў кi

Боль шасць ма ла дых iмк нуц ца 
атры маць доб рую аду ка цыю 
— як пра вi ла, вы шэй шую i, 
па маг чы мас цi, у прэ стыж-
най ВНУ. Звык лая з'я ва, 
ка лi дзяў чы на цi хло пец да 
22-23-х га доў — сту дэн ты, 
у ад ва рот ным вы пад ку на iх 
час та гля дзяць са здзiў лен-
нем. Як?! Нi дзе не ву чыш ся? 
Ме на вi та аду ка цыя лi чыц ца 
ў на шым гра мад стве га ран там 
пос пе ху. Ра ман Мель нi чэн ка, 
на прык лад, у свае 23 га ды 
па спеў не каль кi ра зоў змя-
нiць род сва iх за ня ткаў, 
зай мець свой бiз нес, па-
пра ца ваць у Маск ве ў 
прэ стыж ных кам па нi ях 
i вяр нуц ца ў Бе ла русь 
з но вы мi iдэ я мi. Ця пер 
хло пец за хоп ле ны ства-
рэн нем буй ной аг ра-
ся дзi бы ў вёс цы Мар гi 
Глы боц ка га ра ё на. I 
ўсё гэ та — ма ю чы за 
пля чы ма толь кi ба за-
вую аду ка цыю: шко лу 
Ра ман па кi нуў у 16 га доў.

«Што для вас най больш важ на 
ў бу ду чай ра бо це?» — па цi ка-
вi лi ся ў на ву чэн цаў ся рэд нiх 
спе цы яль ных на ву чаль ных 
уста ноў аў та ры са цы я ла гiч-
на га да сле да ван ня. I атры ма-
лi на ступ ныя ад ка зы. «Быць 
са ма стой ным» — так лi чаць 
41,2% рэ спан дэн таў. «Мець 
вы со кi за ро бак» — 37,1%. 
«Ад чу ваць ся бе пра фе сi я-
на лам» — 36,3%. «Мець доб-
рыя ўмо вы пра цы» — 36,7%. 
«Зра бiць кар' е ру» — 35,5%. 
«Пра доў жыць аду ка цыю» 
— 39,8%. «За ва я ваць па ва гу 
лю дзей» — 28,5%. Ва ўдзель-
нi каў апы тан ня бы ла маг чы-
масць вы бi раць не каль кi з 
пра па на ва ных варыянтаў 
ад ка заў.

Да сле да ван не пра во дзi ла-
ся ана лi тыч ным цэнт рам EcooM 
i аха пi ла 1635 рэ спан дэн таў з 96 
уста ноў ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыi.

— На шай мэ тай бы ло вы свет лiць 
ма ты вы вы ба ру пра фе сii, якiя да мi-
ну юць, аца нiць сту пень за да во ле нас-
цi ўмо ва мi на ву чан ня, ка лек ты вам i 
сва i мi вы клад чы ка мi, — рас каз вае 
ды рэк тар цэнт ра EcooM Сяр гей 
МУ СI ЕН КА. — Так са ма нас цi ка вi лi 
пла ны i ча кан нi на ву чэн цаў, звя за-
ныя з на быц цём спе цы яль нас цi, i 
дум кi ма ла дых лю дзей аб прэ стыж-
нас цi пра фе сii i ўво гу ле аб аў та ры-
тэ це сiс тэ мы пра фе сiй на-тэх нiч най 
i ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыi ў 
гра мад стве.

ВЫ ШЭЙ ШАЯ ЦI СЯ РЭД НЯЯ 
СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НАЯ?

Не сак рэт, што ў апош нiя га ды 
праб ле ма з за паў нен нем ву чэб ных 
аў ды то рый паў стае ўсё час цей не 
толь кi пе рад кi раў нi ка мi праф тэх-
уста ноў. Ся рэд нiя спе цы яль ныя 
на ву чаль ныя ўста но вы так са ма 
су ты ка юц ца з не да бо рам на ват на 
бюд жэт ныя мес цы.

— Пас ля рас па ду СССР на пост-
са вец кай пра сто ры рас па ча лi ся 
бур ныя, не заў сё ды зра зу ме лыя i 

кант ра ля ва ныя змя нен нi ў сiс тэ ме 
аду ка цыi ўсiх уз роў няў. З'я вi лi ся 
пры ват ныя вы шэй шыя на ву чаль-
ныя ўста но вы. Ста ла раз вi вац ца 
плат ная фор ма на ву чан ня ў дзяр-
жаў ных ВНУ. I ўсё больш вы пуск-
нi коў iмк ну лi ся лю бой ца ной атры-
маць ме на вi та вы шэй шую аду ка-

цыю, пры чым цi ка вi лi мо ладзь пе-
ра важ на эка но мi ка i пра ва. Та кая 
сi ту а цыя вель мi хут ка пры вя ла да 
сур' ёз на га дыс ба лан су кад раў па 
мно гiх спе цы яль нас цях — бу даў-
нi чых, ме та ла- i дрэ ва ап ра цоў кi, 
сель скай гас па дар кi, лёг кай i хар-
чо вай пра мыс ло вас цi. Там утва-

рыў ся дэ фi цыт кад раў, па коль кi 
пры ток мо ла дзi iс тот на ска ра цiў ся, 
— тлу ма чыць Сяр гей Му сi ен ка. — I 
хоць Бе ла русь — ад на з ня мно гiх 
кра iн СНД, дзе не да пус цi лi раз бу-
рэн ня сiс тэ мы пад рых тоў кi ра бо-
чых кад раў i спе цы я лiс таў ся рэд ня-
га звя на, тым не менш iн эр цый ныя 
пра цэ сы за кра ну лi i нас.

Вы клад чыц кi склад двой чы ад-
чуў на са бе не прад ка заль ны прэ-
сiнг: у па чат ку 1990-х га доў — ад 
агуль на га ха о су i ня вы зна ча нас цi, i 
на мя жы ста год дзяў — ад ры нач ных 
па ды хо даў i ацэ нак. Вы со ка ква лi фi-
ка ва ныя спе цы я лiс ты ў сва ёй спра-
ве, вы клад чы кi i май стры вы твор ча-
га на ву чан ня доб ра ба чы лi роз нi цу 
па мiж сва i мi за роб ка мi i тым, што 
яны маг лi атрым лi ваць у пры ват-
най кам па нii або на буй ным прад-
пры ем стве. Та му ця ку часць кад раў 
не аб мi ну ла i сiс тэ му пра фе сiй на-
тэх нiч най i ся рэд няй спе цы яль най 
аду ка цыi.

Пры гэ тым сён ня, як пра вi-
ла, кi ру юць гэ ты мi на ву чаль ны-
мi ўста но ва мi вы хад цы з сiс тэ мы 
пра фе сiй на-тэх нiч най i ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыi. Гэ та лю-
дзi, якiя лепш за iн шых ра зу ме юць 
важ насць пад рых тоў кi для кра i ны 
ра бо чай элi ты.
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

ПРА «СВАЁ» I «НЕ СВАЁ»
Каб стаць пра фе сi я на лам, па тра буюц ца жа дан не i ўпар тасць

Ган на ДРА ГА ЦЭН НАЯ: 

«Да след чы кi за ўва жы лi, 
што да во лi вы со кi пра цэнт 
баць коў на ву чэн цаў 
ССНУ ма юць вы шэй шую 
аду ка цыю, тым не менш iх 
дзе цi ву чац ца ў ка ле джах. 
Маг чы ма, баць кам не 
спат рэ бi ла ся тое, што яны 
вы ву ча лi ў ВНУ, аль бо 
яны рас ча ра ва лi ся ў сва ёй 
пра фе сii»

ЗА МЕСТ ШКО ЛЫ — БIЗ НЕС
— Я пе ра стаў на вед ваць шко лу ў дзя ся тым кла се з-за та го, што 

не мог там са ма рэа лi за вац ца, — пры гад вае Ра ман. — Амаль усе 
мае ад на клас нi кi ве да лi, кiм хо чуць быць у жыц цi i што мо жа даць 
iм шко ла для да сяг нен ня iх мэ ты. Нех та ба чыў ся бе iн жы не рам, 
нех та — ура чом або ме ды цын скай сяст рой, а я не мог «знай сцi 
ся бе»...

Скан да лаў з-за вы ба ру ста рэй ша га сы на не бы ло — баць кi прос та 
спы та лi пра яго пла ны. Ра ман ха цеў ад крыць улас ную спра ву, та му 
пад аў ся дзе ля да сяг нен ня мэ ты з Глы бо ка га, дзе жы ла сям'я Мель нi-
чэ нак, у ста лi цу. Ня гле дзя чы на тое, што ўсё ра бi ла ся, так бы мо вiць, 
«з ну ля», хло пец у вя лi кiм го ра дзе не пра паў.

— Я вы ра шыў за няц ца бiз не сам, — пра цяг вае су раз моў ца, — i 
на ват стаў тут, у Мiн ску, пер ша ад кры ва льнi кам. Маё рэ клам нае 
агенц тва пра па ноў ва ла клi ен там па слу гi па раз мя шчэн нi рэ кла мы ў 
лiф тах. Мы да маў ля лi ся са ЖРЭА, спра вы iш лi доб ра. Але... Праз 8 
ме ся цаў мне ста ла не цi ка ва, та му я кi нуў усё, а сам пад аў ся ў Маск ву, 
пры ха пiў шы з са бой 70 до ла раў i ўпэў не насць у сва iх сi лах. Не бы-
ло на ват бi ле та на цяг нiк — да бi раў ся аў та сто пам. Мне па да ба ец ца 
па чы наць усё спа чат ку...

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)
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