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КАН КУ РЭН ЦЫЯ 
Ў ЛІЧ БА ВЫМ СВЕ ЦЕ

— Ёсць мер ка ван не, што ў на-

ступ ныя 5—7 га доў больш як 80 пра-

цэн таў лю дзей зме няць сваю пра фе-

сію, пры чым мя няць про філь і на пра-

мак ра бо ты ім да вя дзец ца не каль кі 

ра зоў за жыц цё, — пад крэс ліў у сва-

ім вы ступ лен ні адзін з хэд лай не раў 

ме ра пры ем ства, на мес нік ды рэк-

та ра Пар ка вы со кіх тэх на ло гій па 

мар ке тын гу і раз віц ці Аляк сандр 

МАР ЦІН КЕ ВІЧ. — Тэх на ло гіі аб наў-

ля юц ца вель мі імк лі ва. У 1995 го дзе 

на на шым рын ку з'я ві лі ся пэй джа ры, 

а ўся го праз шэсць га доў гэ ты від су-

вя зі пе ра стаў быць ак ту аль ны, та му 

што на яго мес ца прый шлі ма біль-

ныя апе ра та ры. Для та го каб кам-

па нія Gооglе да сяг ну ла ры нач най 

ка пі та лі за цыі ў 1 міль ярд до ла раў, 

спат рэ бі ла ся восем га доў. Кам па ніі 

Теslа — чатыры га ды, а кам па ніі па 

вы твор час ці аку ля раў вір ту аль най 

рэ ча іс нас ці — уся го адзін год.

62 га ды раз дзя ля юць з'яў лен не 

пер ша га аў та ма бі ля і той мо мант, ка-

лі коль касць аў та ма бі ліс таў да сяг-

ну ла ў све це 50 міль ё наў. Тэ ле фон 

са браў та кую аў ды то рыю за 50 га-

доў, тэ ле ві зар — за 22 га ды, кам п'ю-

тар — за 17 га доў, ін тэр нэт — за сем 

га доў. «Фэй сбук» па вя лі чыў сваю 

аў ды то рыю да 50 міль ё наў ка рыс-

таль ні каў за тры га ды, а мабільная 

гуль ня «Роkеmоn Gо» — за 19 дзён. 

Па раў най це: 62 га ды і 19 дзён!

Мно гія тэх на ла гіч ныя кам па ніі 

за раб ля юць сён ня не на пра дук-

тах ці па слу гах, а на плат фор мах. 

На прык лад, кам па нія Аlіbаbа з'яў-

ля ец ца най буй ней шай ан лайн-кра-

май, пры гэ тым у яе ня ма ні вод на га 

ўлас на га скла да. Кам па нія Ubеr — 

най буй ней шы пе ра воз чык, у яко га 

ня ма на ба лан се ні вод на га так сі. 

Кам па нія «Фэй сбук» — асноў ны па-

стаў шчык на він у све це, але ў ёй не 

пра цуе ні вод на га жур на ліс та. Ёсць 

мер ка ван не, што праз со рак га доў 

усе ра бо чыя мес цы зой муць ро ба-

ты. Сё ле та ў сту дзе ні аме ры кан ская 

кам па нія АMАZОN ад кры ла ў Сі эт ле 

пер шую кра му, у якой ня ма ні ка сі-

раў, ні пра даў цоў, ні ахоў ні каў. Ува-

хо дзя чы ў ганд лё вы аб' ект, па куп ні кі 

пра хо дзяць праз рам ку, па доб ную 

да тур ні ке та ў мет ро, і пры клад ва-

юць да ва лі да та ра свой смарт фон, 

на якім за гру жа на пра гра ма Аmаzоn 

Gо. За тым яны мо гуць склад ваць 

та ва ры з па ліц ад ра зу ў свае сум-

кі: па трэ бы ў ко шы ках або ка ляс ках 

ня ма, бо праз ка сы пра хо дзіць не 

трэ ба. Сэн са ры, раз ме шча ныя на 

па лі цах, ад ра зу ж да да юць ца ну ўзя-

та га та ва ру да агуль на га кош ту па-

куп кі або скід ва юць яе, ка лі па куп нік 

кла дзе та вар на зад. А пры вы ха дзе 

агуль ная су ма прос та спіс ва ец ца з 

ра хун ку ў акаў нце. Га лоў ны плюс — 

поў ная ад сут насць чэр гаў і эка но мія 

каш тоў на га ча су.

Звяр та ю чы ся да мо ла дзі, Аляк-

сандр Мар цін ке віч пад крэс ліў: «Па-

мя тай це, што сён ня на рын ку пра цы 

вы кан ку ру е це не толь кі па між са-

бой, але яшчэ і з ма шы на мі, і ней-

ра сет ка мі, і адзі ная маг чы масць 

пе ра маг чы ў гэ тай кан ку рэн цыі — 

быць больш іна ва цый ны мі і крэ а-

тыў ны мі, у чым ма шы ны ча ла ве ку 

па куль са сту па юць. У той жа ІТ-га-

лі не па тра бу юц ца не толь кі пра гра-

міс ты, ма тэ ма ты кі і фі зі кі, як мно гія 

па мыл ко ва ду ма юць. Кан ды дат, які 

ва ло дае да дат ко вы мі ве да мі ў лю-

бой ін шай сфе ры, — на прык лад, 

клас ны эка на міст, які атры маў да-

дат ко выя ІТ-кам пе тэн цыі, — уяў ляе 

для най маль ні ка знач на боль шы ін-

та рэс. Ка лі пры мя ніць фра зу з ра-

ма на Лью і са Кэ ра ла «Трэ ба бег чы 

з усіх ног, каб за ста вац ца на мес-

цы» да на ша га жыц ця, то мая вам 

па ра да: ка лі вы пры хо дзі це на ста-

жы роў ку ці пра ца ўлад коў ва е це ся 

ў кам па нію і ба чы це, што за тры 

ме ся цы вы пра ба валь на га тэр мі ну 

там ні чо га не змя ні ла ся (не з'я віў-

ся но вы пра дукт, но вы кі ру нак ці 

но вы за каз чык), то трэ ба спы няць 

лю быя пра цоў ныя ад но сі ны з та кім 

най маль ні кам і пе ра хо дзіць у кам-

па нію, якая бя жыць удвая хут чэй за 

кан ку рэн таў на рын ку. Аба вяз ко вая 

ўмо ва для кан ды да та — ве дан не 

анг лій скай мо вы. У 95 пра цэн тах 

вы пад каў пер шы тэст, які пра хо-

дзяць у кам па ні ях ПВТ, гэ та тэст 

па анг лій скай, та му не губ ляй це 

час і ву чы це за меж ную мо ву».

РЭ ЗЮ МЭ БЕЗ ФО ТА?
Мі ха іл ЛЯХ, кі раў нік TіЕS, пра-

вёў для сту дэнц кай мо ла дзі май-

стар-клас па Sоft Skіlls.

Ёсць мер ка ван не, што па спя-

хо васць ча ла ве ка ў пра фе сій най 

сфе ры на 85 пра цэн таў за ле жыць 

ад так зва ных мяк кіх на вы каў (sоft 

skіlls). Іх яшчэ на зы ва юць са цы яль-

ны мі, та му што раз мо ва ідзе пе ра-

важ на пра ўза е ма дзе ян не па між 

людзь мі. Ма юц ца на ўва зе та кія ча-

ла ве чыя якас ці, як умен не вы каз-

ваць сваё мер ка ван не і пры гэ тым 

не ўшчам ляць ін шых, умен не вес ці 

дыя лог з аў ды то ры яй, ар гу мен та-

ва на дыс ку та ваць, па пя рэдж ваць і 

«га сіць» кан флік ты, фар му ля ваць 

мэ ты і ста віць за да чы, а так са ма 

крэ а тыў насць, гнут касць, умен не 

пра ца ваць у ка ман дзе, ге не ры ра-

ваць і кам бі на ваць ідэі, стрэ саў стой-

лі васць, умен не кан цэнт ра вац ца, 

прэ зен та цый ная ўпэў не насць, са-

ма ар га ні за цыя, га тоў насць браць 

на ся бе ад каз насць, пры ста соў вац-

ца да іна ва цый, ву чыц ца ўсё жыц-

цё, та му што пра фе сій ныя на вы кі 

да вя дзец ца аб наў ляць па ста ян на. 

А sоft skіlls спат рэ бяц ца ў лю бой 

сі ту а цыі і ў лю бой пра фе сіі. Тое 

ж ара тар скае май стэр ства яшчэ ні-

ко му не пе ра шко дзі ла, і тое, як вы 

га во ры це, мо жа ака зац ца на ват 

больш важ ным, чым тое, пра што вы 

га во ры це. Мо жа быць, пра гра міс ту 

і не па трэб на быць кру тым ара та-

рам, але яму трэ ба як мі ні мум умець 

да нес ці свае дум кі і рас ка заць пра 

свой до свед. Уво гу ле, ка лі трап ля еш 

у но вы ка лек тыў, не аб ход на па ста-

ян на па вы шаць сваю эфек тыў насць, 

быць гнут кім і лёг ка адап та вац ца да 

пе ра мен, та му без «мяк кіх на вы каў» 

прос та не абы сці ся...

Спі ке ры (HR-ме не джа ры, псі хо-

ла гі-прак ты кі, спе цы я ліс ты па не-

вер баль най ка му ні ка цыі) рас клад-

ва лі для сту дэн таў па па лі чках ак ту-

аль ныя тэ мы — скла дан не рэ зю мэ, 

са ма прэ зен та цыя, ка пі та лі за цыя 

аса біс та га брэн да...

На прык лад, што мож на за пі саць 

у гра фу «Во пыт пра цы», 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 або ўдзел сту дэн та 

ў ці ка вых пра ек тах...

Не сак рэт, што 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. 

Та му трэ ба аба вяз ко ва пры вес ці 

ў па ра дак сваю ста рон ку, пе ра-

гля дзець фо та, пе ра чы таць свае 

ста ту сы і ліш няе вы да ліць ці 

ўста на віць на ста рон цы на строй-

кі пры ват нас ці...

Сту дэн таў ці ка ві ла, ці вар та 

раз мя шчаць у рэ зю мэ фо та: на 

За ха дзе ад гэ тай прак ты кі ўжо ад-

маў ля юц ца, бо знеш насць ча ла-

ве ка мо жа пад свя до ма ўплы ваць 

на вы бар «рэ кру цё раў». Ад нак, як 

вы свет лі ла ся, у нас усе звяр та юць 

ува гу ме на ві та на фо та, і рэ зю мэ 

без фа та гра фіі мае менш шан цаў 

быць за ўва жа ным. Ну, без умоў на, 

ка лі кан ды дат не пры вя дзе са лід-

ны пе ра лік да сяг нен няў, мі ма якіх 

прай сці бу дзе прос та не маг чы ма.

Упер шы ню да Дня кар' е ры быў 

пры мер ка ва ны кон курс «Ві дэа рэ-

зю мэ». Усе, хто за рэ гіст ра ваў ся, 

атры ма лі маг чы масць на пра ця гу 

двух дзён прай сці на ву чан не па 

скла дан ні прэ зен та цый на га ро лі-

ка. А най леп шыя ві дэа ві зі тоў кі бы-

лі пра дэ ман стра ва ны на фо ру ме 

пад час ад кры та га па ка зу. Га лоў ная 

вы сно ва — ві дэа рэ зю мэ не па він на 

быць сум ным, за цяг ну тым і пе ра-

ўтва рац ца ў са ма прэ зен та цыю, каб 

яго да гле дзе лі да кан ца. Кан ды да ту 

трэ ба за ча піць ува гу най маль ні ка, 

рас ка заў шы, чым ме на ві та ён мо жа 

быць яму ка рыс ны.

РАЗ МО ВА НА РОЎ НЫХ
Але ба дай што са мым ка рыс ным 

ме ра пры ем ствам для сту дэн таў 

стаў Sрееd-Mееtіng (хут кае ін тэр в'ю) 

з ра бо та даў ца мі — так бы мо віць, 

рэ пе ты цыя бу ду чай гу тар кі з па тэн-

цы яль ным най маль ні кам. У якас ці 

рэ кру цё раў вы сту па лі спе цы я ліс ты 

па пад бо ры пер са на лу з са мых роз-

ных кам па ній — ад аў та ма біль на га 

хол дын га і сет кі гі пер мар ке таў, да 

ІТ-кам па ній і юры дыч ных фір маў.

Ха сан Ахме даў з Уз бе кі ста на на-

ву ча ец ца на спе цы яль нас ці «ме ды-

цын ская элект ро ні ка» ў БДУ ІР. Да 

гэ та га па спеў на ра дзі ме за кон чыць 

з ад зна кай ме ды цын скі ка ледж. Ва-

ло дае ня мец кай і анг лій скай мо вамі 

і пра цяг вае ўдас ка наль ваць свае 

ве ды ў за меж ных мо вах, на ву ча-

ец ца на кур сах, на вед вае шмат лі-

кія трэ ні гі, стар тап-шко лы, за хап-

ля ец ца ін тэ ле кту аль ны мі гуль ня мі, 

мае во пыт ва лан цёр скай дзей нас ці. 

Пры зна ец ца, што па пер шым ча-

се ад чу ваў ся бе адзі но кім у чу жой 

кра і не, але по тым узяў іні цы я ты ву 

на ся бе і за раз у яго шмат зна ё-

мых і сяб роў. У сва ім рэ зю мэ ён 

па ве да міў, што без праб лем зна-

ё міц ца з людзь мі і ўста наў лі вае 

як звы чай ныя, так і дзе ла выя кан-

так ты. Яго моц ныя ба кі — уваж лі-

васць, ана лі тыч ны склад ро зу му, 

ад каз насць, ад кры тасць да ўся го 

но ва га, хут кая на ву чаль насць, па-

ста ян на пра ца над са бой, мэ та на-

кі ра ва насць — «да ма га ю ся свай го 

і не су па ко ю ся, па куль не да вя ду 

спра ву да кан ца».

— Тое, што вы пе ра адо ле лі цяж-

кас ці і на бы лі сяб роў, вель мі важ ная 

ін фар ма цыя для ра бо та даў ца, — 

кан суль туе хлоп ца на мес нік ды рэк-

та ра рэ ста ра на-пі ва вар ні «Сяб ры» 

па пер са на ле Тац ця на СТРЫК. — 

У вас вель мі доб рая прэ зен та цыя 

і рэ зю мэ. І ве дан не за меж ных моў 

най маль ні кам так са ма вель мі цэ ніц-

ца. Пры зна ю ся, што кож ны рэ кру цёр 

пад бі рае пер са нал, пры ем ны для ся-

бе — гэ та ча ла ве чы фак тар. Ка лі ён, 

на прык лад, цэ ніць ін тэ лі гент насць, 

вы ха ва насць, умен не сяб ра ваць, шы-

ро кі кру га гляд, і ўсе гэ тыя якас ці ба-

чыць у кан ды да це, гэ та ад ра зу вя лі кі 

плюс на яго ка рысць. Яшчэ 50 пра-

цэн таў — гэ та па тра ба ван ні кам па ніі 

да дзе ла вых якас цяў. Я, на прык лад, 

даў но пра цую ў сіс тэ ме гра мад ска га 

хар ча ван ня і вы бі раю лю дзей, якія 

ўме юць кан так та ваць, з доб ра раз ві-

тай здоль нас цю да эм па тыі — умен-

нем су пер ажы ваць эма цы я наль на му 

ста ну ін ша га ча ла ве ка. Для на шай 

сфе ры гэ та вель мі важ ныя якас ці.

Ка лі пра гля да еш рэ зю мэ, заў сё-

ды гля дзіш, дзе кан ды дат ра ней пра-

ца ваў. Ха чу па пя рэ дзіць, што 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, 

напрыклад, 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. Ка лі пры хо дзі це на гу тар ку, не 

хва люй це ся, па мя тай це, што не толь кі 

вас вы бі ра юць, але і вы вы бі ра е це 

для са бе мес ца пра цы. І ка лі вам не-

пры ем ныя пы тан ні, што за да юць, не 

па да ба ец ца стаў лен не да вас, дай це 

зра зу мець, што вы зна хо дзі цеся на 

роў ных. Не толь кі кам па нія пад бі-

рае для ся бе спе цы я ліс та, але і вы 

пра да яце свае ўмен ні, на вы кі і сваю 

энер гію... Не трэ ба пад ладж вац ца, 

але і за вы шаць ам бі цыі так са ма не 

вар та. Ка лі вам па да ба ец ца кам-

па нія, то па чы най це з той па са ды, 

якую пра па ну юць, ка лі, зразумела, 

гэ та не су пя рэ чыць ва шым прын-

цы пам і жыц цё вай па зі цыі.

А ўжо по тым бу дзе це ру хац ца 

ўверх па кар' ер най лес ві цы. Ка лі ж 

пад час ста жы роў кі зра зу ме лі, што 

здзейс ні лі па мыл ку з вы ба рам, 

штось ці вас не за да валь няе, ва шы 

на вы кі і кам пе тэн цыі не за дзей ні-

ча ны ў поў най сту пе ні, то трэ ба ўсё 

шчы ра ска заць ра бо та даў цу: гэ та 

каш тоў ны во пыт не толь кі для вас, 

але і для яго.

І яшчэ ад на па ра да: зда ра ец ца, 

што ча ла век праз мер на за хап ля ец-

ца біз нес-гуль ня мі і трэ нін га мі, та му 

яго ча кан ні ад ра бо ты мо гуць не 

су па даць з рэ ча іс нас цю.Та кі ра бот-

нік хут ка страч вае ін та рэс, а трэ ба 

мець цярп лі васць і быць га то вым у 

тым лі ку і да ру цін най пра цы. Іс нуе 

пе ры яд адап та цыі, які трэ ба пе ра-

жыць. Пры гэ тым раз віц цё і пра фе-

сій нае ўдас ка на лен не з па рад ку дня 

ні хто не зні мае...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

► У ТЭ МУ
Ка рысць ад... пя хот най рыд лёў кі

Больш як 10 ты сяч ста ноў чых ад знак і сот ні ка мен та ры яў на браў 
пост у ра сій скай ін тэр нэт-пра сто ры, які цы та ваў крэ а тыў нае рэ-
зю мэ ад на го з кан ды да таў на па са ду пра гра міс та.

Прэ тэн дэнт у гра фе «До свед ра бо ты» ўка заў, што год пра ца ваў 

пра гра міс там у Мі ніс тэр стве аба ро ны, дзе зай маў ся «ней ра лінг віс-

тыч ным пра гра ма ван нем аса бо ва га скла ду» і «вы ву чаў зям ную ка ру 

пры да па мо зе МПР-50».

«Толь кі ка лі я «за гуг ліў» МПР-50, да мя не на рэш це дай шло, што 

гэ ты зна ход лі вы ча ла век так апі саў служ бу ў вой ску!» — па ве да міў 

аў тар пуб лі ка цыі, удак лад ніў шы, што МПР-50 — гэ та ма лая пя хот ная 

рыд лёў ка даў жы нёй 50 сан ты мет раў.

Твор чы па ды ход да скла дан ня рэ зю мэ вы клі каў бур нае аб мер ка-

ван не на пар та ле. Ка рыс таль ні кі на зва лі су іс каль ні ка «шы коў ным 

чэ лам» і па шка да ва лі, што спе цы я ліс ты па пры ёме на ра бо ту на ўрад 

ці ацэ няць крэ а тыў насць кан ды да та.

ЯК ЗНАЙ СЦІ РА БО ТУ ЯК ЗНАЙ СЦІ РА БО ТУ 
СВА ЁЙ МА РЫСВА ЁЙ МА РЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Тац ця на Стрык: «Ка лі пры хо дзі це на гу тар ку, не хва люй це ся, 
па мя тай це, што не толь кі вас вы бі ра юць...»


