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Будзем знаёмыя
Ганна ДРАГАЦЭННАЯ:

«ГАЛОЎНАЕ Ў АДЗЕННІ,
КАБ МОДНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ
СПАЛУЧАЛІСЯ З ВАШЫМ КАМФОРТАМ»

— Адкуль ваша захапленне дызайнам?
— Пачнем з таго, што я родам з Віцебска. Там кожны год праводзіцца «Славянскі
базар», на якім я, можна сказаць, вырасла.
Калі наведвала канцэрты фес тывалю, то
заўсёды захаплялася тым, як былі адзетыя

артыс ты і вядучыя. Потым я пачала навучацца ў школе мас тацтваў, а з часам паступіла ў Акадэмію мас тацтваў. З трэцяга
курса стала ўдзельнічаць у «Млыне моды».
А праз паўгода ўжо паехала са сваёй калекцыяй у Берлін...
— Тая паездка запомнілася?
— Га ма эмо цый бы ла не ве ра год ная!
Перш за ўсё ад таго, што ты едзеш за мяжу з уласнай калекцыяй. Акрамя таго, нам
далі магчымасць яе там прадаваць. Адчувала гонар за сябе. Бо такі шанц паказаць
сябе выпадае не кожнаму, тым больш калі
ты яшчэ студэнт, які толькі пачынае сябе
рэалізоўваць.
— Які асартымент адзення стварае сёння Ганна Драгацэнная?
— Я шыю вя сель ныя і вя чэр нія су кенкі. Вя сель ныя су кен кі — се зон ная пра ца,
у асноў ным тры ме ся цы ле та. А круглы
год я зай ма ю ся сцэ ніч ным кас цю мам.
Адзя ваю Але ну Лан скую, ня даў на пачала шыць для вя ду чых тэле ка на ла СТБ.
Ства ра ла кас цю мы для вя ду чых мно гіх

Знайсці сябе

ЛЁС ЛЮБIЦЬ
ПРАКТЫКАЎ,
альбо Бiзнесмен ад школьнай лаўкi
Большасць маладых iмкнуцца
атрымаць добрую адукацыю
— як правiла, вышэйшую i,
па магчымасцi, у прэстыжнай ВНУ. Звыклая з'ява,
калi дзяўчына цi хлопец да
22-23-х гадоў — студэнты,
у адваротным выпадку на iх
часта глядзяць са здзiўленнем. Як?! Нiдзе не вучышся?
Менавiта адукацыя лiчыцца
ў нашым грамадстве гарантам
поспеху. Раман Мельнiчэнка,
напрыклад, у свае 23 гады
паспеў некалькi разоў змянiць род сваiх заняткаў,
займець свой бiзнес, папрацаваць у Маскве ў
прэстыжных кампанiях
i вярнуцца ў Беларусь
з новымi iдэямi. Цяпер
хлопец захоплены стварэннем буйной аграсядзiбы ў вёсцы Маргi
Глыбоцкага раёна. I
ўсё гэта — маючы за
плячыма толькi базавую адукацыю: школу
Раман пакiнуў у 16 гадоў.

ЗАМЕСТ ШКОЛЫ — БIЗНЕС
— Я перастаў наведваць школу ў дзясятым класе з-за таго, што
не мог там самарэалiзавац ца, — прыгадвае Раман. — Амаль усе
мае аднаклас нiкi ведалi, кiм хочуць быць у жыц цi i што можа даць
iм школа для дасягнення iх мэты. Нехта бачыў сябе iнжыне рам,
нех та — урачом або меды цынскай сястрой, а я не мог «знайсцi
ся бе»...
Скандалаў з-за выбару старэйшага сына не было — бацькi проста
спыталi пра яго планы. Раман хацеў адкрыць уласную справу, таму
падаўся дзеля дасягнення мэты з Глыбокага, дзе жыла сям'я Мельнiчэнак, у сталiцу. Нягледзячы на тое, што ўсё рабiлася, так бы мовiць,
«з нуля», хлопец у вялiкiм горадзе не прапаў.
— Я вырашыў заняцца бiзнесам, — працягвае суразмоўца, — i
нават стаў тут, у Мiнску, першаадкрывальнiкам. Маё рэкламнае
агенцтва прапаноўвала клiентам паслугi па размяшчэннi рэкламы ў
лiфтах. Мы дамаўлялiся са ЖРЭА, справы iшлi добра. Але... Праз 8
месяцаў мне стала нецiкава, таму я кiнуў усё, а сам падаўся ў Маскву,
прыхапiўшы з сабой 70 долараў i ўпэўненасць у сваiх сiлах. Не было нават бiлета на цягнiк — дабiраўся аў тастопам. Мне падабаецца
пачынаць усё спачатку...
(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

тэле ві зій ных пра ек таў мі нулай во сен ню,
такса 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.
— Замовы ад індывідуальных кліентаў
прымаеце?
— Безумоўна, прычым шыю не толькі для
дарослых, але і для дзяцей. Спецыялізуюся
больш на жаночым касцюме. Вельмі люблю

сукенкі шыць. Працую з артыстамі-пачаткоўцамі. Напрыклад, я неяк шыла касцюм для
юнай артысткі, якой было ўсяго тры гады, і
яна на конкурсе ў Берліне выйграла дыплом
за лепшы сцэнічны вобраз. З дзецьмі вельмі
цікава працаваць, бо больш магчымасцяў
пафантазіраваць. З дарослымі так не пахуліганіш.
(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Аб'ектыў

ПРА «СВАЁ» I «НЕ СВАЁ»
Каб стаць прафесiяналам, патрабуюцца жаданне i ўпартасць

«Што для вас найбольш важна
ў будучай рабоце?» — пацiкавiлiся ў навучэнцаў сярэднiх
спе цы яль ных на ву чаль ных
устаноў аўтары сацыялагiчнага даследавання. I атрымалi наступныя адказы. «Быць
самастойным» — так лiчаць
41,2% рэ спан дэн таў. «Мець
вы со кi за ро бак» — 37,1%.
«Адчу ваць ся бе пра фе сi яналам» — 36,3%. «Мець добрыя ўмовы працы» — 36,7%.
«Зра бiць кар' е ру» — 35,5%.
«Пра доў жыць аду ка цыю»
— 39,8%. «Заваяваць павагу
людзей» — 28,5%. Ва ўдзельнiкаў апытання была магчымасць вы бi раць не каль кi з
пра па на ва ных варыянтаў
адказаў.

кантраляваныя змяненнi ў сiс тэме
аду ка цыi ўсiх уз роў няў. З'я вi лi ся
прыватныя вышэйшыя навучальныя ўста но вы. Ста ла раз вi вац ца
платная форма навучання ў дзяржаўных ВНУ. I ўсё больш выпускнiкоў iмкнулiся любой цаной атрымаць менавiта вышэйшую адука-

«Даследчыкi заўважылi,
што даволi высокi працэнт
бацькоў навучэнцаў
ССНУ маюць вышэйшую
адукацыю, тым не менш iх
дзецi вучацца ў каледжах.
Магчыма, бацькам не
спатрэбiлася тое, што яны
вывучалi ў ВНУ, альбо
яны расчаравалiся ў сваёй
прафесii»

Да сле да ван не пра во дзi лася ана лi тыч ным цэнт рам EcooM
i ахапiла 1635 рэспандэнтаў з 96
уста ноў ся рэд няй спе цы яль най
адукацыi.
— Нашай мэтай было высветлiць
матывы выбару прафесii, якiя дамiнуюць, ацанiць ступень задаволенасцi ўмовамi навучання, калектывам i
сваiмi выкладчыкамi, — расказвае
дырэктар цэнтра EcooM Сяргей
МУСIЕНКА. — Таксама нас цiкавiлi
планы i чаканнi навучэнцаў, звязаныя з набыццём спецыяльнасцi, i
думкi маладых людзей аб прэстыжнасцi прафесii i ўвогуле аб аўтарытэце сiстэмы прафесiйна-тэхнiчнай
i сярэдняй спецыяльнай адукацыi ў
грамадстве.

цыю, прычым цiкавiлi моладзь пераважна эканомiка i права. Такая
сiтуацыя вельмi хутка прывяла да
сур'ёзнага дысбалансу кадраў па
многiх спецыяльнасцях — будаўнi чых, ме та ла- i дрэ ва ап ра цоў кi,
сельскай гаспадаркi, лёгкай i харчо вай пра мыс ло вас цi. Там утва-

ВЫШЭЙШАЯ ЦI СЯРЭДНЯЯ
СПЕЦЫЯЛЬНАЯ?
Не сакрэт, што ў апошнiя гады
праблема з запаўненнем вучэбных
аўдыторый паўстае ўсё часцей не
толькi перад кiраўнiкамi прафтэхуста ноў. Ся рэд нiя спе цы яль ныя
на ву чаль ныя ўста но вы такса ма
сутыкаюцца з недаборам нават на
бюджэтныя месцы.
— Пасля распаду СССР на постса вец кай пра сто ры рас пача лi ся
бурныя, не заўсёды зразумелыя i

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Том Форд неяк сказаў: праца
ды зай не ра — узяць настрой
з павет ра і ператва рыць яго ў
нешта рэальнае... Ганна Драгацэнная — прыклад, які даказвае, што ўсё магчыма. Умеючы
за сяроджвацца на дэталях, яна
за ста ецца адкрытай для эксперы ментаў. Пры гэтым у кожнай
мадэлі яе адзення не губляец ца
вытанча насць і раман тыч насць. І
за стаец ца нязменнай фі ласо фія
брэнда — прывіць кожнай дзяўчыне разуменне ўласнай непаўторнасці і прыгажосці...

рыўся дэ фi цыт кад раў, па коль кi
прыток моладзi iстотна скарацiўся,
— тлумачыць Сяргей Мусiенка. — I
хоць Беларусь — адна з нямногiх
краiн СНД, дзе не дапусцiлi разбурэння сiс тэмы падрыхтоўкi рабочых кадраў i спецыялiстаў сярэдняга звяна, тым не менш iнэрцыйныя
працэсы закранулi i нас.
Выкладчыцкi склад двойчы адчуў на сабе непрадказальны прэсiнг: у пачатку 1990-х гадоў — ад
агульнага хаосу i нявызначанасцi, i
на мяжы стагоддзяў — ад рыначных
падыходаў i ацэнак. Высокаквалiфiкаваныя спецыялiсты ў сваёй справе, выкладчыкi i майстры вытворчага навучання добра бачылi рознiцу
памiж сваiмi заробкамi i тым, што
яны маглi атрымлiваць у прыватнай кампанii або на буйным прадпрыемстве. Таму цякучасць кадраў
не абмiнула i сiстэму прафесiйнатэхнiчнай i сярэдняй спецыяльнай
адукацыi.
Пры гэ тым сён ня, як пра вiла, кi ру юць гэ ты мi на ву чаль нымi ўстановамi выхадцы з сiс тэмы
пра фе сiй на-тэх нiч най i ся рэд няй
спе цы яль най аду ка цыi. Гэ та людзi, якiя лепш за iншых разумеюць
важнасць падрыхтоўкi для краiны
рабочай элiты.
(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

