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«Ві таю вас, па ва жа ная Іры на Але гаў на! Мя не вель-

мі за ці ка ві ла ва кан сія «ма лод шы спе цы я ліст у 

ад дзе ле кан суль та ван ня». Упэў не ны, што зма гу 

спраў дзіць усе Ва шы ча кан ні і атры маць гэ тую па-

са ду. На пра ця гу двух апош ніх кур саў ва ўні вер сі-

тэ це я быў ва лан цё рам у ТАА «Да па ма жы ін ша му». 

За гэ ты час на ву чыў ся вы ра шаць кан флікт ныя сі-

ту а цыі і зна хо дзіць па ды ход да лю дзей роз ных са-

цы яль ных сла ёў. Мой до свед ра бо ты афі цы ян там 

у ка вяр ні «Вя сёл ка» на ву чыў мя не, у сваю чар гу, 

хут ка за па мі наць вя лі кую коль касць ін фар ма цыі 

і па пя рэдж ваць жа дан ні гас цей. З усіх ра бот ні каў 

у мя не заў сё ды бы лі са мыя вя лі кія ча я выя. Бу ду 

ўдзяч ны за Ваш час, які вы ўдзе лі це ма ёй кан ды-

да ту ры». Як вы ду ма е це, ці змо жа та кі су пра ва-

джаль ны ліст да рэ зю мэ за ці ка віць най маль ні ка?

Не сак рэт, што ў апі сан ні мно гіх ва кан сій утрым-

лі ва ец ца ад но па тра ба ван не, якое ста но віц ца для 

мо ла дзі сур' ёз най пе ра шко дай — «Во пыт ра бо ты 

аба вяз ко вы». Але ад куль апош ня му ўзяц ца, ка лі 

ты толь кі скон чыў ву чо бу? Уво гу ле, як пра віль на 

склас ці рэ зю мэ, каб ця бе за ўва жы лі на кад ра вым 

рын ку і за пра сі лі на су моўе? Ка го шу ка юць сён-

ня ра бо та даў цы? Якія пра фе сій ныя кам пе тэн цыі 

і аса біс тыя якас ці са іс каль ні каў за па тра ба ва ныя 

най маль ні ка мі? Пра ўсё гэ та іш ла га вор ка пад час май стар-кла са, які ў рам ках вы-

стаў кі «Аду ка цыя і кар' е ра — 2019» пра вя ла для вы пуск ні коў, сту дэн таў і ўсіх тых, 

хто зна хо дзіц ца ця пер у по шу ку ра бо ты, РR-ме не джар найбуйнейшага пар та ла пра-

ца ўлад ка ван ня Ган на ША ГУН.

ЧАЦВЕР
№ 5 (15860)

14 САКАВІКА 
2019 г.

Выдаецца 
з 21 красавіка 1921 года

Старт кар' е рыСтарт кар' е ры

Ім ёныІм ёны

Сва і мі ру ка міСва і мі ру ка мі

— Ка лі да вас прый шло ўсве дам лен не, што 

хо ча це стаць ар тыс там?

— Цяж ка ска заць, як і ад куль. Прос та з са ма га 

ран ня га дзя цін ства ве даў, што ха чу спя ваць на сцэ-

не. Ве да е це, я амаль ні чо га дзе ля гэ та га не ра біў. 

Лёс сам за мя не ўсё вы ра шыў.

— Ня ўжо вы не на ву ча лі ся му зы цы?

— Му зыч най аду ка цыі, на жаль ці на шчас це, у 

мя не ня ма. Я ўмею іг раць на гі та ры, але вы ключ на 

на ама тар скім уз роў ні. У юнац тве гэ та бы ло вель мі 

доб рым бо ну сам для та го, каб па да бац ца дзяў чын-

кам. (Смя ец ца). Бы лі час тыя вя чор кі на ла вач ках, 

у аль тан ках і пад' ез дах. Гі та ра ў той мо мант бы ла 

ма ім вер ным спа да рож ні кам і па моч ні кам. Му зыч-

ную шко лу не на вед ваў, а на бі раў ся ве даў і во пы ту 

ў два ры.

— А ад куль узяў ся та кі не звы чай ны псеў да-

нім — «РОМ»?

— Усё вель мі ба наль на. Лі чу сваё поў нае імя — 

Які мо віч Аляк сей Ра ма на віч — не вель мі сцэ ніч-

ным, та му, ка лі прый шоў час, пры ду маў псеў да нім 

Аляк сей РОМ. Гэ та іні цы я лы імя і імя па баць ку ма іх 

баць коў. Та ту за вуць Ра ман Ме чы сла ва віч, а ма-

му Воль га Мі хай лаў на. Та му я не лі чу, што пад вёў 

свой род, змя ніў шы проз ві шча на псеў да нім, лі чу, 

што ўсе заў сё ды са мной. Я заў сё ды пі шу «РОМ» 

за глаў ны мі лі та ра мі.

— Ча му вы бра лі ме на ві та шан сон?

— Я рос і ста леў у «лі хія» 1990-я. Мы, бу ду чы 

пад лет ка мі, слу ха лі не толь кі гру пу «Ру кі ўверх», 

але і шан сон. І, вя до ма, спя ва лі пад гі та ру. Акра-

мя та го, з 18 га доў па чаў пра ца ваць ва ка ліс там 

у рэ ста ра нах, спя ваць на вя сел лях. А ў той час 

ме на ві та шан сон быў ас но вай рэ пер ту а ру. Паз-

ней я за пі саў свае пер шыя пес ні, але гэ та бы ла 

па пса. Мне вель мі ха це ла ся, каб яны гу ча лі па 

ра дыё і тэ ле ба чан ні, а та ды ту ды мож на бы ло 

тра піць, толь кі вы кон ва ю чы па пу ляр ную му зы-

ку. Але з ча сам прый шло ўсве дам лен не, што 

гэ та не маё, ды і гле да чу ма ла ці ка вае. Я па чаў 

больш да вя раць свай му гус ту і сва ім ад чу ван-

ням. Па чаў спра ба ваць ра біць тую му зы ку, якая 

мне бліз кая, і ад чуў рэ аль ную ад да чу ад гле-

да ча і слу ха ча. Пас ля гэ та га шан со ну я ўжо не 

здрадж ваў.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Аляк сей РОМ:

МАЙ СТАР 
З ВОСЬ МА ГА 

КЛА СА
Ці маг чы ма быць 

га рэ зам, і ў той жа час 

за ся ро джа на, ста ран на 

вы ра заць з дрэ ва 

рэа ліс тыч ныя фі гу ры? 

Ягор ЖУ КОЎ СКІ, 

вась мі клас нік чэр вень скай 

СШ № 2 без цяж кас цяў 

мо жа су мя шчаць у са бе 

гэ тыя су праць лег лыя 

якас ці. Як і мно гія ў яго 

ўзрос це, пад ле так лю біць 

бес кла пот на ба віць 

час, ад нак, дзя ку ю чы 

пры род най ус ед лі вас ці, 

атрым лі вае не толь кі 

за да валь нен не ад хо бі, 

але і ўзна га ро ды. Ня даў на 

Ягор прад ста віў сваю 

ра бо ту «Тры Па рсюч кі, 

якія ста яць на лы жах» 

на ХХІІ Рэс пуб лі кан скай 

вы стаў цы-кон кур се дэ-

ка ра тыў на-пры клад ной 

твор час ці на ву чэн цаў 

«Ка ляд ная зор ка» 

і атры маў Дып лом пер шай 

сту пе ні ў на мі на цыі 

«Зі мо вы спорт».

...У шко ле вась мі клас нік, 

як ён сам пры зна ец ца, ву чыц-

ца «ну так, ся рэд не», а вось да руп лі вай пра цы яго цяг не змал ку. І ця пер ста ра ец ца 

да па маг чы не толь кі ма ці і дзя ду лі, з які мі жы ве, але і су се дзям: пад мес ці ў два ры, 

пры браць гру васт кія ка вал кі шы фе ру ці склас ці рас кі да ныя пас ля ра мон ту дош кі. 

А ў воль ны час, ка лі ра бо ты ня ма, ад дае пе ра ва гу не ін тэр нэ ту, а вя сё лым і не прад-

ка заль ным гуль ням з сяб ра мі на све жым па вет ры.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

«Шан сон — ужо не толь кі «Шан сон — ужо не толь кі 
блат ная пес ня»блат ная пес ня»Яго пес ні не пер шы год ска ра юць 

хіт-па ра ды як бе ла рус кіх, 

так і ра сій скіх, а так са ма ўкра ін скіх 

ра дыё стан цый. Ён — вы ка наў ца 

шан со на, ча ла век, які спя вае 

ду шой, і прос та «да шчэн ту» 

муж чы на, пас ля ін тэр в'ю з якім 

ужо ча ка еш на ступ най з ім 

су стрэ чы!

ВЕР ДЫКТ РА БО ТА ДАЎ ЦА: 
БРАЦЬ... ЦІ НЕ

Ча му пра сла ву ты бляск у ва чах 
такі важ ны для «рэ кру цё раў»?

НЕ ПА ТРА БУЙ ЦЕ ЎСЁ І АД РА ЗУ
— У мя не для вас ёсць доб рая на ві на: сён ня 

для по шу ку ра бо ты ёсць мо ра ін фар ма цыі і 

не менш маг чы мас цяў, — пад ба дзёр вае Ган-

на Ша гун. — Ад на з іх — гэ та вы ка ры стан не 

jоb-рэ сур саў на кшталт на ша га пар та ла. Яны 

да зва ля юць азна ё міц ца ад ра зу з вя лі кай коль-

кас цю ва кан сій, не звяз ва ю чы ся з ра бо та даў-

цам, пры гэ тым мож на ўста на віць фільтр по-

шу ку ва кан сій па па трэб ных па ра мет рах, сэ-

ка но міць час на рас сыл ку рэ зю мэ і атры маць 

хут кі ад каз на ваш за пыт. Для пры кла ду, па 

ста не на 1 лю та га гэтага го да на на шым пар-

та ле бы ло прад стаў ле на больш як 24 ты ся чы 

ва кан сій і амаль 1,9 міль ё на рэ зю мэ. Най боль-

шая коль касць ва кан сій (27 % ад агуль най 

коль кас ці) бы ла ў сфе ры про да жаў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Ган на Ша гун: «Ад на з па мы лак 
са іс каль ні каў — за вы ша ныя 
па тра ба ван ні, у пры ват нас ці, 

па за роб ках. Цвя ро зае ба чан не 
све ту ні хто не ад мя няў!»


