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На дру гім мес цы іш лі «ін фар ма-

цый ныя тэх на ло гіі, ін тэр нэт, тэ-

ле кам» (12,1 %) і «ра бо чы пер са-

нал» (11,7 %) — на трэ цім. А вось 

ся род вы стаў ле ных на сай це рэ-

зю мэ са мая вя лі кая коль касць 

(больш як 24 %) пры па да ла на 

«старт кар' е ры». Ка ля 15 % ад 

агуль най коль кас ці рэ зю мэ бы-

лі на цэ ле ны на сфе ру про да жаў, 

6,6 % — на транс парт і ла гіс ты ку, 

6,5 % — на бух гал тэ рыю і фі нан-

сы, столь кі ж — на вы твор часць, 

4,9 % — на «ін фар ма цый ныя тэх-

на ло гіі, ін тэр нэт, тэ ле кам».

Ле тась са мая вя лі кая кан ку-

рэн цыя на зі ра ла ся ме на ві та ў ка-

тэ го рыі «старт кар' е ры», дзе на 

ад ну ва кан сію пры па да ла 26,5 рэ-

зю мэ. Для па раў на ння, у ка тэ го-

рыі «бух гал тэ рыя, кі раў ніц кі ўлік, 

фі нан сы прад пры ем ства» на ад ну 

ва кан сію бы ло 6,7 рэ зю мэ, «ад-

мі ніст ра цый ны пер са нал» — 6, 

«вы твор часць» — 4,2...

У снеж ні мі ну ла га го да пар-

тал пра во дзіў ан лайн-апы тан не 

139 ра бо та даў цаў, пад час яко га 

вы свет лі ла ся, што кож ны дру гі з 

іх ста віц ца да лю дзей без до све ду 

ра бо ты (сту дэн таў і ма ла дых спе-

цы я ліс таў), у прын цы пе, па зі тыў-

на, але пры ўмо ве, ка лі тыя дэ-

ман стру юць сваю за ці каў ле насць 

і га тоў насць да на ву чан ня.

— Не за будзь це ся пра гэ ты 

важ ны ню анс (ва шу га тоў насць 

на ву чац ца) на су моўі і пры скла-

дан ні рэ зю мэ, — ра іць Ган на Ша-

гун. — Пры клад на трэ цяя част ка 

ра бо та даў цаў ста вяц ца да лю-

дзей без до све ду ра бо ты нейт-

раль на, і гэ та так са ма доб рая 

на ві на. І толь кі кры ху больш як 

7 % най маль ні каў не вель мі ра-

ды ма ла дым спе цы я ліс там, але 

зу сім не з пры чы ны ад сут нас ці ў 

іх пра цоў на га до све ду, а з-за та-

го, што су ты ка лі ся з ка тэ го ры яй 

лю дзей, якія яшчэ на стар це за яў-

ля юць за вы ша ныя па тра ба ван ні: 

яны яшчэ ні дзе не пра ца ва лі, але 

на зы ва юць су мы за роб ку, якія 

пла цяць спе цы я ліс там з пэў ны-

мі кам пе тэн цы я мі і пра фе сій ным 

ба га жом. На ту раль на, што та кія 

па во дзі ны ад штур хоў ва юць ра-

бо та даў цаў. Цвя ро зае ба чан не 

све ту ні хто не ад мя няў!

На дум ку Ган ны, прак ты ка пад-

час ву чо бы — зу сім не фар маль-

насць, а рэ аль ны шанц для сту-

дэн таў за явіць пра ся бе, на брац ца 

пэў на га пра фе сій на га до све ду і, 

ка лі па шан цуе, атры маць пер шае 

ра бо чае мес ца. Та му ста віц ца да 

яе лег ка дум на ні ў якім ра зе нель-

га. Тым больш што 58 % кам па ній 

га то выя браць да ся бе сту дэн таў 

для пра хо джан ня прак ты кі! «Чым 

ра ней вы пач ня це бу да ваць сваю 

кар' е ру, тым лепш, — ра іць яна. — 

Той, хто ад клад вае по шу кі пер-

ша га ра бо ча га мес ца да мо ман-

ту атры ман ня дып ло ма, сур' ёз-

на па мы ля ец ца. Вы ры зы ку е це 

спаз ніц ца...»

МЕНШ 
ПРЫ МЕТ НІ КАЎ 
І БОЛЬШ 
ДЗЕЯ СЛО ВАЎ

У спе цы я ліс таў па пад бо ры 

кад раў па ці ка ві лі ся, на якую ін-

фар ма цыю яны звяр та юць ува гу, 

ка лі чы та юць рэ зю мэ кандыдатаў 

без до све ду ра бо ты ў пэў най пра-

фе сій най воб лас ці. І вы свет лі ла ся, 

што для іх важ на, каб прэ тэн дэнт 

меў хоць бы ней кі пра цоў ны до-

свед. На ват тая ж ра бо та афі цы-

ян там да па ма гае раз ві ваць ка му-

ні ка тыў ныя на вы кі, на яў насць якіх 

вель мі ак ту аль ная ў роз ных пра-

фе сій ных аб лас цях, на прык лад, 

у сфе ры про да жаў.

Ад прак ты кан таў най маль ні кі 

ча ка юць ста ран нас ці (42 %), ад-

каз нас ці (37 %), іні цы я тыў нас ці 

(25 %), па спя хо ва га пры мя нен ня 

ве даў, атры ма ных у на ву чаль най 

уста но ве, на прак ты цы (20 %) і 

крэ а тыў нас ці (5 %).

Уво гу ле, ка лі пра ана лі за ваць 

кам пе тэн цыі і на вы кі, якія най-

больш час та су стра ка юц ца ў 

ва кан сі ях, то ся род іх фі гу ру юць 

пісь мен ная мо ва, умен не вес ці 

дзе ла вую пе ра піс ку і пе ра мо вы, 

пра ца ваць у ка ман дзе, на вы кі 

про да жаў, ана лі тыч ныя на вы кі, 

га тоў насць на ву чац ца, ва ло дан не 

MS Оffісе, ана лі тыч ныя на вы кі, 

умен не зна хо дзіць агуль ную мо ву 

з парт нё рам (клі ен там), ар га ні-

за цый ныя і прэ зен та цый ныя на-

вы кі, тайм-ме недж мент і во пыт 

пуб ліч ных вы ступ лен няў. З аса-

біс тых якас цяў най маль ні кі ха-

це лі б ба чыць у сва іх ра бот ні ках 

ад каз насць, ка му ні ка бель насць, 

ста ран насць, стрэ саў стой лі васць, 

аку рат насць, пунк ту аль насць, са-

ма стой насць, мэ та на кі ра ва насць, 

доб ра зыч лі васць, клі ен та а ры ен-

та ва насць. Важ нае зна чэн не ма-

юць так са ма ак тыў ная жыц цё-

вая па зі цыя і ам бі цый насць.

І ўсё ж, што мож на за пі саць у 

рэ зю мэ ў гра фу «Во пыт ра бо ты», 

ка лі пра цоў на га до све ду па куль 

ня ма? Ка рыс най для най маль ні-

ка ін фар ма цы яй мо жа ака зац ца, 

на прык лад, тэ ма дып ло ма, кур са-

вой ці на ву ко вай ра бо ты сту дэн-

та, ка лі яна, ка неш не, ад па вя дае 

ва кан сіі, до свед фры лан су, ва-

лан цёр ства, ста жы роў кі і прак-

ты кі, удзел сту дэн та ў ці ка вых 

пра ек тах...

— Лю бы ваш до свед мо жа 

быць ці ка вы най маль ні ку, — ка-

жа Ган на Ша гун. — Аба вяз ко ва 

трэ ба ўка заць кан крэт ную па-

са ду, на якую вы прэ тэн ду е це, 

на прык лад, «ін жы нер-тэх но лаг 

хар чо вай вы твор час ці», «кі раў-

нік ад дзе ла про да жаў», «асіс тэнт 

ад дзе ла мар ке тын гу», «ста жор у 

ад дзе ле ла гіс ты кі». Нель га пі саць 

у рэ зю мэ, што ва шай мэ тай з'яў-

ля ец ца «ра бо та, якая да зво ліць 

рас крыць па тэн цы ял», «ста біль-

ная вы со ка аплат ная ра бо та», 

«ра бо та ў па ва жа най ста біль най 

кам па ніі» або «вы со кая па са да ў 

воб лас ці про да жаў»...

Ка лі прэ тэн ду е це на твор чыя 

па са ды (3D-ды зай нер, мас так-

ані ма тар і г. д.), вы дзя ляй це-

ся — да стан дарт на га рэ зю мэ 

мож на пры клас ці аль тэр на тыў-

нае. І не за бы вай це ся пра сваё 

парт фоліа.

Ства рай це рэ зю мэ пад кож ную 

па са ду і для кож на га най маль ні-

ка, та му што на ват да РR-спе цы-

я ліс та ў роз ных кам па ні ях мо гуць 

быць роз ныя па тра ба ван ні: для 

ка гось ці са мае важ нае — умен не 

пі саць тэкс ты, а для ін ша га ра бо-

та даў ца важ на, каб РR-спе цы я -

ліст быў га то вы да ваць ін тэр в'ю і 

гэ так да лей. У за леж нас ці ад па-

тра ба ван няў най маль ні ка, трэ ба 

вы но сіць на пе рад ме на ві та тыя 

кам пе тэн цыі, якія ён хо ча ба чыць 

у пер шую чар гу.

У рэ зю мэ трэ ба па збя гаць 

апі саль нас ці (менш пры мет ні-

каў і больш дзея сло ваў), а так-

са ма шаб лон ных фраз на кшталт 

«маю вя лі кі во пыт ра бо ты», «доб-

рыя ар га ні за тар скія здоль нас ці», 

«умен не пра ца ваць у ка ман дзе». 

Сур' ёз ным не да хо пам бу дзе і вя-

лі кі аб' ём ін фар ма цыі, на яў насць 

гра ма тыч ных і пунк ту а цый ных па-

мы лак. Дак лад на не вар та тлу ма-

чыць па тэн цый на му най маль ні ку 

пры чы ны зваль нен ня з апош ня га 

мес ца ра бо ты. У рэ зю мэ трэ ба 

ўказ ваць толь кі го лыя фак ты. Да-

сяг нен ні па він ны пад ма цоў вац ца 

ліч ба мі. Мес цы ра бо ты (удзел у 

пра ек тах), най маль ні кі і па са ды 

па він ны пры во дзіц ца ў зва рот ным 

хра на ла гіч ным па рад ку. А вось 

пра цяг лыя пе ра ры вы ў ра бо це 

трэ ба рас тлу ма чыць.

«А ГЭ ТА Я... 
ПАД ПАЛЬ МАЙ»

Якія яшчэ сур' ёз ныя про ма хі 

да пус ка юць скла даль ні кі рэ зю-

мэ?

— Пі шуць не поў ную наз ву 

ўста но вы аду ка цыі, якую скон чы-

лі, а аб рэ ві я ту ру, у тэ ле фон ным 

ну ма ры для су вя зі не ўказ ва юць 

код ма біль на га апе ра та ра, а за-

мест стро гай фа та гра фіі пры ма-

цоў ва юць фо та ў сон ца ахоў ных 

аку ля рах, пад на ва год няй ёл кай, 

са стуж кай «Вы пуск нік» ці на ват 

сваё вя сель нае фо та. Ма гу пры-

га даць і фо та з мност вам пры-

сту пак на лес ві цы ў ней кім са-

на то рыі, а на верх няй з іх ста іць 

кан ды дат, — усмі ха ец ца Ган на 

Ша гун. — Ні хто не ка жа, што па-

тра бу ец ца пра фе сій ная фо та се-

сія. Да стат ко ва зра біць звы чай-

нае парт рэ тнае фо та на ват на 

свой га джэт.

Трэ ба за ўва жыць, што на За ха-

дзе ад фо та ў рэ зю мэ ўжо ад маў-

ля юц ца, бо знеш насць ча ла ве ка 

мо жа пад свя до ма паў плы ваць на 

вы бар «рэ кру цё раў». Ад нак у нас 

усе звяр та юць ува гу на яго, і рэ-

зю мэ без фа та гра фіі мае менш 

шан цаў быць за ўва жа ным. Па-

коль кі ра бо та даў цы ак тыў на ма-

ні то раць звест кі пра прэ тэн дэн та 

ў са цы яль ных сет ках, трэ ба аба-

вяз ко ва пры вес ці ў па ра дак сваю 

ста рон ку, пе ра гле дзець фо та, пе-

ра чы таць ста ту сы, ліш няе вы да-

ліць і па пра сіць зра біць тое ж са-

мае сяб роў, бо кам пра ме ту ю чыя 

вас здым кі ня рэд ка зна хо дзяц ца 

і на чу жых ста рон ках. Ці, як ва-

ры янт, мож на ўста на віць у сва ім 

акаў нце на строй кі пры ват нас ці.

— На ступ ны важ ны крок — су-

моўе са спе цы я ліс там па пад бо ры 

кад раў. У прэ тэн дэн та, які хо ча 

за ці ка віць ра бо та даў ца, па він на 

быць вы со кая ма ты ва цыя і пра-

сла ву ты бляск у ва чах. Збя ры це 

за га дзя ін фар ма цыю пра кам-

па нію (ар га ні за цыю), ку ды вы 

прый шлі пра ца ўлад коў вац ца, — 

ра іць экс перт, — каб у «рэ кру-

цё ра» не скла ла ся ўра жан не 

вы пад ко вас ці ва ша га ві зі ту. Не-

ка то рыя пры хо дзяць «прос та па-

спра ба ваць» і ні чо га не ведаюць 

пра каш тоў нас ці кам па ніі — звы-

чай на гэ та не пры ем на най маль ні-

ку. Прад стаў це свой во пыт як гіс-

то рыю пра фе сі я на ла — ла гіч ную, 

звяз ную і ка рот кую. Пра цяг ласць 

ва шай пра мо вы не па він на пе ра-

вы шаць пя ці хві лін, яе мож на на 

ўся ля кі вы па дак ад рэ пе ці ра ваць 

до ма. Пад час ін тэр в'ю «кад ра ві кі» 

мо гуць за да ваць са мыя не ча ка-

ныя (на ват бяз глуз дыя ў ва шым 

уяў лен ні) пы тан ні і са чыць за рэ-

ак цы яй кан ды да та і яго дзеян ня мі. 

Ім ці ка ва, як вы бу дзе це вы хо дзіць 

са ста но ві шча? Пра вя ра ец ца так-

са ма ва ша гнут касць, стрэ саў-

стой лі васць, маг чы масць ра бо ты 

ў рэ жы ме хут кай зме ны за дач. 

Ад на з па мы лак са іс каль ні каў — 

так зва ны ўва ход ны паток жа дан-

няў, ка лі кан ды дат пад час гу тар кі 

ці ка віц ца толь кі тым, што ра бо та 

мо жа даць яму, і не га во рыць аб 

тым, чым ён мо жа быць ка рыс ны 

кам па ніі. Дру гая — за вы ша ныя 

па тра ба ван ні, у пры ват нас ці, па 

за роб ках.

Пад час гу тар кі з «рэ кру цё ра мі» 

трэ ба быць заў сё ды ла яль ным да 

свай го па пя рэд ня га ра бо та даў ца, 

нель га вы каз вац ца пра яго не га-

тыў на, больш пра дук тыў на ка заць 

толь кі доб рае, на прык лад, што вы 

на бы лі на па пя рэд нім ра бо чым 

мес цы, ча му на ву чы лі ся — кож-

ны най маль нік гэ та ацэ ніць.

— Доб рыя спе цы я ліс ты бу-

дуць за па тра ба ва ныя ва ўсе ча-

сы, а ра бо та да вец заў сё ды бу дзе 

шу каць ся род кан ды да таў са мых 

та ле на ві тых, мэ та на кі ра ва ных і 

па спя хо вых, — упэў не на Ган на 

Ша гун. — Прак тыч на ўсім ця пе-

раш нім вы пуск ні кам прый дзец-

ца за сваё жыц цё па бу да ваць 

не каль кі кар' ер, ма ла хто бу дзе, 

як гэ та бы ло ра ней з іх баць ка мі, 

на пра ця гу дзе ся ці год дзяў пра ца-

ваць на ад ным мес цы.

Яшчэ пад час ву чо бы вар та 

па ці ка віц ца, якія кам пе тэн цыі 

па трэб ны, каб атры маць ра бо ту 

ва шай ма ры, пра вес ці ін вен та-

ры за цыю сва іх умен няў, а яшчэ 

лепш — па спра ба ваць тра піць на 

ста жы роў ку ва ўпа да ба ную кам-

па нію...

І на пры кан цы яшчэ ад на па ра-

да: зда ра ец ца, што вас сур' ёз на 

за ці ка ві ла ней кая ва кан сія і ар га-

ні за цыя, вы ад пра ві лі ту ды сваё 

рэ зю мэ, але зва рот ная су вязь ад-

сут ні чае. Вам не тэ ле фа ну юць і не 

за пра ша юць на гу тар ку... У та кім 

ра зе па зва ні це са мі, па пра сі це, 

каб вас звя за лі са спе цы я ліс там 

па пад бо ры пер са на лу. Ні хто не 

ве дае, мо жа быць, вы зра бі лі рас-

сыл ку рэ зю мэ па ўсіх кам па ні ях, 

а так вы пра дэ ман стру е це ва шу 

аса біс тую за ці каў ле насць. І, мо жа 

быць, яна бу дзе ацэ не ная...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

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

«Пры клад на трэ цяя част ка 
ра бо та даў цаў ста вяц ца да 
лю дзей без до све ду ра бо ты 
нейт раль на».

«Прак ты ка пад час 
ву чо бы не фар маль насць, 
а рэ аль ны шанц 
для сту дэн таў за явіць 
пра ся бе».

«У рэ зю мэ трэ ба па збя гаць 
апі саль нас ці, а так са ма 
шаб лон ных фраз».

Ле тась са мая вя лі кая кан ку рэн цыя на зі ра ла ся ў ка тэ го рыі «старт кар' е ры», 
дзе на ад ну ва кан сію пры па да ла 26,5 рэ зю мэ.

Як склас ці су пра ва джаль ны ліст 
да рэ зю мэ? 

Што ў ім на пі саць?
 ка рот кае пры ві тан не;

 хто я па пра фе сіі ці кім бу ду пас ля за кан чэн ня ву чо бы;

 ча му я ха чу пра ца ваць ме на ві та ў вас (ма ты вы, пры чы ны 

за ці каў ле нас ці ў гэ тай ва кан сіі і кан крэт най кам па ніі);

 што я ма гу зра біць для вас;

 што я зра біў для па пя рэд ніх ра бо та даў цаў;

 па дзя ка ваць за ўва гу і пра па на ваць су стрэц ца аса біс та.


