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З ба зай у га ла веЗ ба зай у га ла ве

Стаў ка на ўні каль насць
На жаль, зра біць доў га тэр мі но-

вы пра гноз аб тым, якія ме на ві та 

ІТ-спе цы я ліс ты бу дуць на хва лі по-

пы ту праз ча ты ры га ды, ні хто не 

ад важ ва ец ца.

— Бы вае, што ней кая но вая тэх-

на ло гія ства рае па трэ бу ў кад рах 

на пра ця гу паў го да, але не аб ход-

насць у пэў ных спе цы я ліс тах мо жа 

хут ка ўзнік нуць і гэ так са ма хут ка 

знік нуць, — кан ста туе на чаль нік 

ад дзе ла пад рых тоў кі кад раў 

«Эпам Сіс тэмз» Яў ген ПЕШ КУР. 

— На пра ця гу пры клад на пят нац-

ца ці апош ніх га доў я на зі раў ці ка-

вы эфект: спе цы я ліс ты на ву ча лі ся 

ма тэ ма ты цы, бія ло гіі, хі міі, фі зі цы, 

ра дыё фі зі цы, элект ро ні цы, а по тым 

пай шлі пра гра ма ваць. На не каль кі 

га доў яны за бы лі ся пра сваю пер-

шую спе цы яль насць, за гэ ты час 

на бра лі ся во пы ту ў ін шай, но вай 

для іх сфе ры дзей нас ці. А ка лі бе-

ла рус кім ІТ-кам па ні ям па ча лі да-

 вя раць вы со ка тэх на ла гіч ныя пра-

ек ты, ака за ла ся, што толь кі ве даў 

у пра гра ма ван ні ўжо не да стат ко ва — 

каб вы ка наць па стаў ле ную за да чу, 

трэ ба ад на ча со ва раз бі рац ца ў ін-

шых сфе рах. І вось тут ве ды гэ тых 

лю дзей ака за лі ся за па тра ба ва ныя. 

Я ве даю шмат пры кла даў, ка лі па-

спя хо вы мі ІТ-спе цы я ліс та мі ста лі 

тыя, хто здо леў су мя шчаць прак-

тыч на дзве-тры пра фе сіі.

Ка лі ма ла ды ча ла век хо ча за-

зір нуць больш чым на пяць га доў 

на пе рад, то, я лі чу, ён па ві нен па-

ду маць пра спе цы яль насць, якая ў 

кам бі на цыі з пра гра ма ван нем зро-

біць з яго да стат ко ва ўні каль на га 

спе цы я ліс та. Пры шча піць ІТ-кам-

пе тэн цыі спе цы я ліс ту ў пры ро да-

знаў ча на ву ко вай, тэх ніч най га лі не 

пра сцей, чым на ад ва рот.

На прык лад, вы пуск ні кі Лінг віс-

тыч на га ўні вер сі тэ та вы дат на ра зу-

ме юць струк ту ру мо вы, зай ма юц ца 

лінг віс тыч ным ана лі зам і мо гуць 

ра за браць, якія сло вы ўяў ля юць 

ці ка васць для кам п'ю тар най пра-

гра мы. Ця пер та кія спе цы я ліс ты 

па трэб ныя, як па вет ра.

А ў ка рот ка тэр мі но вай перс пек-

ты ве (най блі жэй шыя тры-пяць га-

доў) бу дуць за па тра ба ва ныя рас-

пра цоў шчы кі. Вы бі рай це лю бую 

па пу ляр ную мо ву пра гра ма ван ня —

і не па мы лі це ся. Дру гая гру па — лю-

дзі, якія да па ма га юць пра гра міс там: 

біз нес-ана лі ты кі, тэс ці роў шчы кі і 

г. д. Трэ цяя — спе цы я ліс ты, якія 

зай ма юц ца апра цоў кай да ных.

Фун да мен таль ны 
бэкг раўнд

— По пыт на рас пра цоў шчы каў 

і во пыт ных тэс ці роў шчы каў бу дзе 

заў сё ды, я маю на ўва зе спе цы я ліс-

таў, здоль ных не прос та пі саць код, 

а комп лекс на гля дзець на праб ле-

мы біз не су і пра па ноў ваць ад па-

вед ныя ра шэн ні, — пад трым лі вае 

ка ле гу спе цы я ліст па пад рых-

тоў цы кад раў ТАА «Тэх арт груп» 

Тац ця на ЕР МА ЛІН СКАЯ. — Для 

гэ та га па тра бу ец ца моц ная ін жы-

нер ная пад рых тоў ка, доб ры фун-

да мен таль ны бэкг раўнд і, ка лі не 

на яў насць да дат ко вай спе цы яль-

нас ці, каб стаць уні каль ным пра-

фе сі я на лам, то пры нам сі шы ро кая 

эру ды цыя і ўлас ны пункт гле джан-

ня для та го, каб быць эфек тыў ным. 

Заў сё ды бу дуць ца ніц ца спе цы я-

ліс ты з фун да мен таль ны мі ве да мі, 

доб рым уз роў нем ва ло дан ня анг-

лій скай мо вай, жа дан нем вы ву чаць 

но вае і хут ка адап та вац ца пад усе 

змя нен ні і но выя па трэ бы.

У ПВТ кан ста ту юць: імк лі вы 

рост ІТ-га лі ны азна чае, што ў ёй 

зной дзец ца мес ца не толь кі тэх-

ніч ным спе цы я ліс там. Парк гэ та 

вель мі вост ра ад чуў, ка лі яго рэ зі-

дэн ты, акра мя вы ка нан ня рас пра-

цо вак на за каз, па ча лі ства раць 

улас ныя пра дук ты, у тым лі ку вя-

до мыя ва ўсім све це. Ад па вед на 

хут ка вы рас по пыт на пра дук то вых 

мар ке то ла гаў, ды зай не раў, эка на-

міс таў і ін шых «гу ма ні та ры яў», да 

та го ж прак ты ка па ка за ла, што з 

«гу ма ні та ры яў» атрым лі ва юц ца ня-

дрэн ныя «тэх ніч ныя пісь мен ні кі», 

біз нес-ана лі ты кі, спе цы я ліс ты па 

най ме і ра бо це з пер са на лам. Так 

што не аб ход насць быць «су хім тэх-

на ром», каб па спя хо ва пра ца ваць 

у ІТ-га лі не, — гэ та міф. Па мыл ко-

вым з'яў ля ец ца так са ма мер ка ван-

не, што ІТ-га лі на — не для жан чын. 

На са мрэч, у не ка то рых пра фе сій 

(біз нес-ана лі тык, «тэх ніч ны пісь-

мен нік» і тэс ці роў шчык) у ПВТ, 

хут чэй, жа но чае аблічча. Уво гу ле 

ся род су пра цоў ні каў кам па ній-

рэ зі дэн таў ПВТ до ля жан чын скла-

дае 34 пра цэн ты.

Што да ты чыц ца ве дан ня анг лій-

скай мо вы, то яе трэ ба вы ву чыць 

у лю бым вы пад ку. Каб не ад стаць 
у пла не тэх на ло гій, ІТ-спе цы я ліс ту 
жыц цё ва не аб ход на па ста ян на ву-
чыц ца, а на вей шыя ве ды да ступ-
ныя ме на ві та на анг лій скай мо ве. 
Ад сут насць мо вы не да ру юць, 
на ват ка лі вы ге ні яль ны тэс ці роў-
 шчык, ана лі тык ды г. д., і над звы-
чай ма лы шанц, што вы атры ма е це 
ра бо ту.

— Мо вы пра гра ма ван ня ста но-
вяц ца ўсё больш прос ты мі і зра зу ме-
лы мі для стар ту, для та го, каб прос та 
па чаць ка дзі ра ваць. І ў абі ту ры ен таў 

гэ та ства рае ілю зію лёг ка га ўва хо ду 

ў спе цы яль насць, — кан ста туе пра-

рэк тар па ву чэб най ра бо це БДУ ІР 

Ва ле рый ПРЫ ТКОЎ. — Але, каб 

пра ца ваць над сур' ёз ны мі пра ек та-

мі, па трэб ны комп лекс ныя ве ды. Та-

му не аб ход на ары ен та ваць мо ладзь 

на тое, што ім да вя дзец ца па ста ян на 

да бі раць ве ды. А нам важ на за ха-

ваць тую част ку фун да мен таль най 
пад рых тоў кі, якая да зво ліць вы-
пуск ні кам у бу ду чы ні са мім гнут ка 
пе ра бу доў вац ца пад тэх на ло гіі, якія 
бу дуць уз ні каць. Да ючы больш фун-
да мен таль най пад рых тоў кі, мы да ём 
менш кан крэт ных ве даў, та му тут, як 
заў сё ды, важ ны ба ланс, і ў кож на га 
ўні вер сі тэ та ён свой. 

За раз мы ста ра ем ся мак сі маль-
на вы ка рыс тоў ваць на пра цоў кі, якія 
ёсць у ІТ-кам па ні ях, для на ву чан ня 
сту дэн таў. У нас ёсць свае кур сы, 
якія рас пра ца ва ны на шы мі вы клад-
чы ка мі, мно гія ІТ-кам па ніі так са ма 
ма юць кур сы пад свае тэх на ло гіі і 
пра ек ты. Ча му б не ін тэ гра ваць іх 
у пра цэс на ву чан ня? На пэў на, гэ та 
маг чы ма, тым больш што пра гра-

мы ў прын цы пе па доб ныя. Так са ма 

нам ці ка ва па спра ба ваць і ў ней кай 

ме ры рэа лі за ваць на ступ ную ідэю: 

да зво ліць сту дэн там част ку дыс цып-

лін вы ву чаць з да па мо гай дыс тан-

цый ных тэх на ло гій, каб не ўвесь час 

яны зна хо дзі лі ся ў аў ды то рыі.

І зноў пра фі зі ку...
— Усе сы хо дзяц ца ў дум цы, што 

на пер шае мес ца вы хо дзіць фун да-

мен таль ная аду ка цыя. У той жа час 

боль шасць школь ні каў за яў ля юць, 

што фі зі ка — над звы чай скла да-

ны прад мет, і не га раць жа дан нем 

у яго па глыб ляц ца, — за ўва жае 

Аляк сандр Мар цін ке віч. — А мы 

на сва ім во пы це пе ра ка на лі ся, што 

спе цы я ліс ты, якія вы ву ча лі фі зі ку, 

больш па спя хо выя. Па раў ноў ва-

лі вы пуск ні коў кі рун ку «Кі ра ван не 

ін фар ма цый ны мі рэ сур са мі», якія 

пры па ступ лен ні не зда ва лі фі зі ку, і 

тых, што зда ва лі. «Якасць» апош ніх 

бы ла іс тот на вы шэй шая. Та му мы 

на стой лі ва ра ім школь ні кам: ка лі 

яны хо чуць быць доб ры мі ІТ-спе-

цы я ліс та мі, фі зі ку аба вяз ко ва трэ ба 

вы ву чаць. Фі зі ка, як і ма тэ ма ты ка, 

з'яў ля ец ца пад мур кам для атры-

ман ня ін жы нер най аду ка цыі.

Дэ кан фа куль тэ та ра дыё фі-

зі кі і кам п'ю тар ных тэх на ло гій 

БДУ Сяр гей МА ЛЫ за ўва жае: 

«Вы дзя ляць ІТ-спе цы я ліс таў у 

асоб ную кас ту, я лі чу, не зу сім 

пра віль на. Важ нае зна чэн не на 

лю бой спе цы яль нас ці мае сіс тэм-

насць ба за вай пад рых тоў кі і на бор 

ву чэб ных дыс цып лін: на коль кі доб-

ра яны зба лан са ва ныя па між са бой 

і ці за ха ва юць ак ту аль насць у бу-

ду чы ні? Пра цяг ласць вы ка ры стан-

ня фун да мен таль ных ве даў са мая 

вы со кая.

З во пы ту на ша га фа куль тэ та 

ска жу, што зба лан са ва нае аб' яд-

нан не фі зі кі, ма тэ ма ты кі, элект-

ро ні кі і ін фар ма ты кі да зва ляе вы-

пуск ні кам да стат ко ва кам форт на 

ад чу ваць ся бе, не за леж на ад змен, 

што ад бы ва юц ца на рын ку пра цы. 

Як бы шчыль на і ін тэн сіў на мы ні 

ўза е ма дзей ні ча лі з ІТ-кам па ні я мі, 

на шы так тыч ныя за да чы ад роз-

ні ва юц ца. На прык лад, кам па нія, 

якая з'яў ля ец ца су свет ным лі да-

рам у ней кай вуз кай воб лас ці, не 

бу дзе ты ра жа ваць ма са ва тыя ве-

ды і кам пе тэн цыі, што ўтва ра юць 

асно ву яе лі дар ства. Ад нак яна з 

за да валь нен нем на ву чыць ча ла-

ве ка, які прый дзе да іх пра ца ваць, 

усім па трэб ным ню ан сам.

Для вы ра шэн ня ак ту аль ных за-

дач важ на ве даць не толь кі фі зі ку, 

ма тэ ма ты ку, асно вы пра гра ма-

ван ня, ін фар ма цый ных тэх на ло-

гій, а яшчэ і ва ло даць сіс тэм ным 

мыс лен нем. Пе ра ва га фі зі каў у 

рэа лі за цыі сіс тэм на га па ды хо ду 

да ра шэн ня лю бой праб ле мы ві-

да воч ная».

Прафесійная гнуткасць
— Мы не рых ту ем і ні ко лі не бу-

дзем рых та ваць пра гра міс таў —

для гэ та га ёсць БДУ і БДУ ІР, — пад-

крэс лі вае пра рэк тар па ву чэб най 

ра бо це Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та 

Анд рэй СЕ ДУН. — У нас за да ча 

ін шая — вы пус каць эка на міс таў з 

глы бо кі мі ве да мі ІТ-сфе ры і ін стру-

мен та рыю, які яны змо гуць пры мя-

няць у сва іх га лі нах: гэ та мо гуць 

быць фі нан сы, ган даль, мар ке тынг, 

між на род ныя біз нес-ка му ні ка цыі, 

гас па дар чае пра ва... Яны ма юць 

іс тот ную пе ра ва гу: мо гуць пра ца-

ваць не толь кі ў ІТ-кам па ні ях, а 

ў лю бых сфе рах дзей нас ці. Але 

мы ду ма ем, што прый шоў час уз-

мац ніць пад рых тоў ку, та му бы ло 

пры ня та ра шэн не аб ства рэн ні ва 

ўні вер сі тэ це з 1 жніў ня фа куль тэ-

та ліч ба вай эка но мі кі. На ім бу-

дуць рых та ваць па спе цы яль нас-

цях «Эка на міч ная ін фар ма ты ка», 

«Эка на міч ная кі бер не ты ка» і «Ста-

тыс ты ка». Гэ та тыя кі рун кі, якія ў 

най боль шай сту пе ні ін тэ гра ва ныя ў 

нас у ІТ. Зга да ны фа куль тэт бу дзе 

ад каз ваць за ІТ-пад рых тоў ку бу ду-

чых спе цы я ліс таў так са ма з ін шых 

пад раз дзя лен няў уні вер сі тэ та.

Між ін шым, не ка то рыя най маль-

ні кі лі чаць, што тэх ніч ныя кам пе-

тэн цыі сён ня ады хо дзяць на дру гі 

план, а на пер шы вы хо дзяць асо-

бас ныя ха рак та рыс ты кі ра бот ні каў, 

бо, спа лу ча ю чы доб рую фун да мен-

таль ную пад рых тоў ку з прак ты кай, 

мож на ў экс прэс-рэ жы ме атры маць 

вель мі доб рых спе цы я ліс таў (ад нак 

гэ та маг чы ма толь кі пры ўмо ве іх 

аса біс тай за ці каў ле нас ці). Па трэб-

ныя тэх ніч ныя кам пе тэн цыі сфар-

мі ру юц ца ўжо на ра бо чым мес цы: 

ку ды больш важ на атры маць ма ты-

ва ва ных і ад каз ных лю дзей.

Якія яшчэ важ ныя якас ці, якія 

яны хо чуць ба чыць у сва іх ра бот-

ні ках, на зы ва юць ра бо та даў цы? 

Ка му ні ка тыў насць, эма цы я наль-

ны ін тэ лект, умен не слу хаць су-

раз моў ні ка, дак лад на ад каз ваць 

на пы тан ні і не рас ця кац ца дум кай. 

Сіс тэм насць мыс лен ня: спа чат ку 

па ду май, по тым вы бі рай ін стру-

мент і ра бі! Гнут касць у пра фе сій-

ным раз віц ці і га тоў насць па ста ян-

на ву чыц ца. Ма ты ва цыя да раз віц-

ця. Умен не пра ца ваць у ка ман дзе: 

мож на на браць шмат «зо рак», якія 

бу дуць цяг нуць воз у роз ныя ба кі і 

не змо гуць зра біць свой унё сак у 

агуль ны вы нік.

— Звяз ва ю чы сваё жыц цё з ІТ, 

трэ ба ра зу мець, што пра ца ваць 

прый дзец ца зу сім не па той спе-

цы яль нас ці, якую ты атрым лі ваў у 

ВНУ, а па су меж най ці ўво гу ле па 

ней кай но вай, — за ўва жае Аляк-

сандр Мар цін ке віч. — ІТ-га лі на — 

вель мі гнут кая, і ра бот ні ку трэ ба 

быць па ста ян на га то вым вы ву чаць 

но выя тэх на ло гіі і на ват пе ра ква лі-

фі ка вац ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПРА ГРА МІС ТЫ, ТЭС ЦІ РОЎ ШЧЫ КІ, 
БІЗ НЕС-АНА ЛІ ТЫ КІ...

Па звест ках вя до май кан са лтын га вай кам па ніі 
MсKіnsеу, у на ступ ныя 20 га доў да 50 % ра бо-
чых апе ра цый мо гуць быць аў та ма ты за ва ныя. 
Ужо скла дзе ны спіс спе цы яль нас цяў, якія з 
ве ра год нас цю больш як 97 % знік нуць у най блі-
жэй шыя 15 га доў. Ра зам з тым ёсць і ап ты міс-
тыч ны сцэ на рый. Экс пер ты сцвяр джа юць, што 
ўка ра нен не ін фар ма цый ных тэх на ло гій і ро ба-
та тэх ні кі ство рыць шмат но вых пра фе сій.
«Вы браць свой пра фе сій ны шлях абі ту ры ен ту 
сён ня над звы чай скла да на, але дак лад на мож на 
ска заць, што ў эпо ху ра ба ты за цыі і ак тыў на га 
ўка ра нен ня ін фар ма цый ных тэх на ло гій ІТ-спе-
цы я ліс ты бу дуць вост ра за па тра ба ва ныя. Для 
на шай га лі ны ўсе пе ра ме ны, што ад бы ва юц ца ў 
све це, азна ча юць толь кі ад но — мы бу дзем за-
бяс пе ча ны ра бо тай...», — пад крэс лі вае на мес нік 

ды рэк та ра ад мі ніст ра цыі ПВТ Аляк сандр МАР-
ЦІН КЕ ВІЧ. — Па ста тыс ты цы, на ка нец са ка ві ка 
ў Пар ку пра ца ва ла больш як 45 ты сяч ча ла век, 
пры гэ тым за апош нія тры га ды бы ло ство ра на 
19 ты сяч но вых ра бо чых мес цаў (2285 — толь кі 
за пер шы квар тал бя гу ча га го да).
Што год у кам па ніі-рэ зі дэн ты ПВТ улад коў ва ец-
ца больш як 1,5 ты ся чы вы пуск ні коў уста ноў 
вы шэй шай аду ка цыі. Які мі ве да мі і кам пе тэн цы-
я мі па він ны ва ло даць спе цы я ліс ты, што ма раць 
тра піць пра ца ваць у Парк? Ка го бу дуць ра ды 
ба чыць у ся бе най маль ні кі? Як па леп шыць 
прак тыч ны склад нік пад рых тоў кі бу ду чых «ай-
ціш ні каў»? Пра ўсё гэ та іш ла га вор ка пад час 
круг ла га ста ла, які ад быў ся на пя рэ дад ні стар ту 
пры ём най кам па ніі ў біз нес-ін ку ба та ры Пар ка 
вы со кіх тэх на ло гій.

Вы ні кі апы тан ня рэ зі дэн-
таў ПВТ па каз ва юць, што ў 
2019 го дзе ІТ-кам па ніі пры-
муць на ра бо ту най боль шую 
коль касць тых вы пуск ні коў 
ВНУ, якія пра гра му юць на 
JаvаSсrірt, Jаvа, С#/ .NЕT, 
РHР, Руthоn, Swіft, С++, Rubу/
Rаіls, Оbjесtіvе-С, Kоtlіn.

За па тра ба ва ны мі з'яў ля-
юц ца так са ма рас пра цоў-
шчы кі, якія пра цу юць у сфе-
рах вя лі кіх да ных, ма шын на-
га на ву чан ня.

Больш як 2,5 ты ся чы сту-
дэн таў ВНУ ця пер на ву ча-
юц ца і ад на ча со ва пра цу юць 
у ПВТ. Што год ста жы роў ку 
ў кам па ні ях-рэ зі дэн тах ПВТ 
пра хо дзіць больш за ты ся чу 
сту дэн таў.

Якім яшчэ спе цы я ліс там зной дзец ца мес ца ў ІТ?Якім яшчэ спе цы я ліс там зной дзец ца мес ца ў ІТ?


