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ПАКАЛЕННЕ XXI

Пры яры тэ тыПры яры тэ ты

Яў ге нія РУ САК, гра фіч-

ны ды зай нер SMM-агенц-

тва Jam:

— У гэ тай сфе ры пра цую 

ўжо два га ды. За ці ка ві ла ся 

пра фе сі яй, ка лі па ча ла вы-

ву чаць ва ўні вер сі тэ це кам-

п'ю тар ную гра фі ку і ані ма-

цыю.

Спа чат ку ўсю ды шу ка ла 

ва кан сіі і не каль кі ме ся цаў 

выконвала роз ныя тэс та выя 

за дан ні аб са лют на бяс плат-

на, а праз год мя не ўзя лі на 

ра бо ту, дзе я атры ма ла свае 

пер шыя гро шы. Што да ты-

чыц ца баць коў, то яны пад-

трым лі ва юць мя не ва ўсім, 

хоць і не пра цу юць у та кой 

твор чай сфе ры. А ба бу ля 

заў сё ды ка за ла, што я з 

дзя цін ства доб ра ма люю. 

Ас тат нім, хто не зу сім ра зу-

мее маю ра бо ту, пры вод жу 

ў прык лад рэ кла му і афі шы. 

Я лі чу, што ды зайн вель мі 

важ ны, ён моц на ўплы вае на 

лю дзей, хоць яны час цей за 

ўсё гэ та га не за ўва жа юць. 

Мне зда ец ца, што ў бу ду чы-

ні бу дуць за па тра ба ва ныя 

ўсе пра фе сіі, якія звя за ны з 

ІT-сфе рай: HR, ды зай не ры і 

тэс ці роў шчы кі.

Да ні іл ШЭК, гейм-

дызай нер Wargamіng.net:

— Мая пра фе сія — гейм-

ды зай нер, а для ста рэй ша-

га па ка лен ня тлу ма чу, што 

рас пра цоў ваю ві дэа-гуль ні. 

Мы вы ра ша ем праб ле му ды-

зай ну, каб зра біць ура жан ні 

ка рыс таль ні каў больш яск-

ра вы мі. Я не раб лю ра ке ты, 

але гэ та ўсё роў на вель мі 

кру та!

У са мым па чат ку пла ці лі 

вель мі ма ла, ня гле дзя чы на 

рост ма ёй ква лі фі ка цыі. По-

тым я тра піў у кру тую кам па-

нію, якая зра бі ла тыя са мыя 

«тан чы кі». За раз, бу ду чы ін-

тэр нам, атрым лі ваю больш 

за ся рэд нюю зар пла ту па 

Бе ла ру сі.

Мне вель мі пры ем на, 

што ў ма ім ася род дзі шмат 

пра грэ сіў ных лю дзей ста-

рэй шага па ка лен ня, якія 

пад трым лі ва юць мя не. На-

прык лад, не ка то рыя з іх гу-

ля юць у мае гуль ні.

На мой по гляд, спе цыя-

ліс ты, якія вы ра ша юць вост-

рыя пы тан ні з пра дук та мі 

хар ча ван ня і аг ра комплексу, 

бу дуць вель мі за па тра ба ва-

ныя ў бу ды чы ні. Мы ад гэ та га 

ні ку ды не сы дзем, а пы тан не 

аб тым, як усіх на кар міць, 

ак ту аль нае за ўсё ды. Яшчэ 

мне зда ец ца, што пра фе сіі, 

дзе трэ ба не па срэд на пра-

ца ваць з са мім ча ла ве кам і 

яго мен таль ным зда роў ем, 

так са ма бу дуць у пры яры тэ-

це. Гэ та га не за ме ніць ні я кі 

ро бат.

Со фія ЦЫ КУ НО ВА, 

SMM-спе цы я ліст агенц тва 

5S:

— За раз пра цую сто рыс- і 

кан тэнт-мей ке рам, а таксама 

кам' юні ці-ме не джа рам. Ка-

му ні кую з пад піс чы ка мі, 

тым са мым за бяс печ ваю 

зва рот ную су вязь роз ным 

брэн дам. Зай ма ю ся SMМ 

ужо тры га ды, але больш 

ак тыў на па ча ла пра ца ваць 

толь кі ця пер. Маё зна ём ства 

з гэ тай сфе рай атры ма ла-

ся аб са лют на вы пад ко вым, 

ка лі я ўсту пі ла ў сту дэнц кую 

ар га ні за цыю ва ўні вер сі тэ-

це. Ду ма ла, ну вось, прос та 

зраб лю па сты ва «УКан так-

це» або за по шчу фо та чку ў 

Іnstagram пра чар го вае ме-

ра пры ем ства на фа куль тэ-

це, а по тым зра зу ме ла, якую 

вя лі кую важ насць мае сфе-

ра мар ке тын гу ў са цыяль-

ных сет ках.

Са праўд ную зар пла ту 

атры ма ла ўжо на ста жы-

роў цы, ка лі ме сяц зай ма ла-

ся акаў нтам кра мы адзен ня. 

Там за пла ці лі вель мі ма ла, і 

мя не гэ та кры ху знер ва ва ла. 

У той час ба я ла ся зра біць 

неш та не так, та му вель мі 

ста ра ла ся. Ня гле дзя чы на 

та кую не спра вяд лі васць, 

я ўсё роў на ўдзяч ная за пер-

шы да рос лы во пыт.

Ця пер за над та шмат тых, 

хто пай шоў у SMM, та му што 

гэ та да зва ляе пра ца ваць на 

фры ланс. І ад та го вы со кая 

кан ку рэн цыя, та му зар пла та 

вель мі сціп лая.

На мой по гляд, пра фе-

сія бу ду чы ні — гэ та стра-

тэг-мар ке то лаг, які здо-

лее не прос та рас пі саць, 

што трэ ба ра біць кам па ніі, 

а пры ду мае эфек тыў ную і 

крэ а тыў ную стра тэ гію для 

брэн да. І гэ та аба вяз ко ва 

па він на ад па вя даць трэн-

дам і ўся му, што ад бы ва ец-

ца ў све це. Так са ма бу дзе 

ак ту аль на пра фе сія ды зай-

не ра, які за ўсёды па трэб-

ны ўсю ды. Што да ты чыц ца 

ай ціш ні каў, то гэ та бес смя-

рот ная пра фе сія.

Анас та сія РУДЗ КАЯ, 

бло гер, рэ пар цёр БТ:

— Акра мя ра бо ты на 

ТБ, я так са ма мік ра бло-

гер і на гэ ты мо мант у мя-

не пяць ты сяч пад піс чы каў 

у Іnstagram. Па ча ла вес ці 

блог у кан цы дзя ся та га 

кла са і прос та вы клад ва ла 

фо та здым кі. Пер шая рэ-

кла ма прый шла дзесь ці год 

таму, ка лі маё стаў лен не 

да вя дзен ня акаў нта ста ла 

больш сур' ёз ным. На прык-

лад, зу сім ня даў на кам па-

нія ёгур таў за мо ві ла ў мя не 

рэ кла му. А ў якас ці кам-

плі мен ту па да ры ла цэ лы 

ко шык са да ві ны і ўлас най 

пра дук цыі. У мя не ар га ніч-

ны пры рост пад піс чы каў, 

та му што я не за каз ваю 

рэ кла му ў бло ге раў і не 

ўклад ваю гро шы ў тар гет, 

як гэ та ро бяць мно гія.

Спа чат ку я рас каз ва ла 

род ным, што ёсць та кая 

са цы яль ная сет ка, ку ды 

вы клад ваю свае фа та гра-

фіі. І ўсе ста вяц ца да гэ та га 

адэ кват на. Мне па шан ца-

ва ла са сва я ка мі, та му што 

яны ўсе ў «тэ ме». На ват ба-

бу ля ся дзіць у TіkTok! Вось 

ня даў на зды ма ла ка та з 

па пу ляр ным эфек там, дзе 

жы вё лы раз маў ля юць, і мая 

ба бу ля ак тыў на ў гэ тым 

да па ма га ла. Яна ска за ла, 

што аба вяз ко ва вы кла дзе 

ві дэа ў «Ад на клас ні ках».

Рэ ве ка АХРА МЕН КА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

«Я НЕ РАБ ЛЮ РА КЕ ТЫ, 
АЛЕ ГЭ ТА ЎСЁ РОЎ НА ВЕЛЬ МІ КРУ ТА!»
Рас по ве ды пра су час ныя пра фе сіі і тое, што бу дзе ак ту аль на ў бу ду чы ні

Ай ціш ні кі, гейм-рас пра цоў шчы кі, кан тэнт-мей ке ры, 

бло ге ры — мы на ват не маг лі ўя віць та кія пра фес сіі 

яшчэ дзе сяць га доў та му ў са мых сме лых фан та зіях, 

а за раз гэ та што дзён насць. Усё мя ня ец ца вель мі 

хут ка, і ча сам не ка то рыя не па спя ва юць уса чыць за 

но вы мі тэх на ло гі я мі. «Чыр вон ка. Чыр во ная зме на» 

па раз маў ля ла з мо лад дзю і да ве да ла ся пра су час ныя 

пра фе сіі, а так са ма пра тое, што бу дзе, на іх по гляд, 

ак ту аль на ў бу ду чы ні.

У Ака дэ міі кі ра ван ня пры 

Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь ад бы ло ся ўра чыс тае 

за лі чэн не пер ша курс ні каў на 

бюд жэт ную і плат ную фор мы 

на ву чан ня. Сё ле та ўча раш нія 

абі ту ры ен ты маг лі пры сут ні-

чаць на ме ра пры ем стве як 

воч на, так і ан лайн — для гэ-

та га бы ла ар га ні за ва на транс-

ля цыя.

Да за лі ча ных звяр нуў ся рэк тар 

Ака дэ міі Ге надзь ПАЛЬ ЧЫК: «Пра-

хад ныя ба лы гэ та га го да свед чаць 

пра вы со кі ўзро вень ва шай пад-

рых тоў кі. За раз пе рад ад мі ніст-

ра цы яй і пра фе сар ска-вы клад-

чыц кім скла дам ста іць за да ча — 

апраў даць ва шы ча кан ні і над зеі 

не толь кі ў ар га ні за цыі аду ка цый-

на га пра цэ су, але і сту дэнц ка га 

жыцця ўво гу ле. Ха чу пад крэс ліць, 

што ўсім, хто мае па трэ бу, бу дуць 

забяспечаны месцамі ў інтэрнаце. 

Пры гэ тым мы ўліч ва ем па жа дан-

ні тых, хто хо ча жыць ра зам, каб 

ства рыць для вас най больш кам-

форт ныя ўмо вы».

Вы ні кі пры ём най кам па ніі аб-

вяс ціў ад каз ны сак ра тар пры-

ём най ка мі сіі Аляк сандр Гу рын. 

На бюд жэт ную фор му на ву чан ня 

пра хад ныя ба лы скла лі: на спе-

цыяль насць «Дзяр жаў нае кі ра ван-

не і пра ва» — 350, «Дзяр жаў нае 

кі ра ван не і эка но мі ка» — 336 (паў-

пра хад ны — 333), «Кі ра ван не ін-

фар ма цый ны мі рэ сур са мі» — 344 

(паў пра хад ны — 341) . На плат ную 

фор му на ву чан ня пра хад ныя ба лы 

скла лі: «Дзяр жаў нае кі ра ван не і 

пра ва» — 328, «Дзяр жаў нае кі ра-

ван не і эка но мі ка» — 269, «Кі ра-

ван не ін фар ма цый ны мі рэ сур са-

мі» — 281.

Ся род за лі ча ных шмат тых, хто 

ўжо да сяг нуў пос пе ху пры атры-

ман ні ба за вай ся рэд няй аду ка цыі. 

З іх 76 ча ла век скон чы лі шко лу з 

за ла ты мі і ся рэб ра ны мі ме да ля мі, 

10 ма юць ста баль ныя сер ты фі ка-

ты па прад ме тах ЦТ, яшчэ 15 па-

да лі ў пры ём ную ка мі сію атэс та ты 

з ся рэд нім ба лам «10», тры абі ту-

ры ен ты з'яў ля юц ца пе ра мож ца мі 

рэс пуб лі кан скіх алім пі яд. Так са ма 

ся род абі ту ры ен таў 79 вы пуск ні коў 

лі цэ яў і гім на зій.

Сё ле та на пер шы курс для 

атры ман ня пер шай вы шэй шай 

аду ка цыі за лі ча на 180 ча ла век. 

Больш за 70 пра цэн таў абі ту-

ры ен таў прад стаў ля юць рэ гі ё ны 

краі ны.

У ВНУ ад зна ча юць, што по пыт 

на спе цы яль нас ці Ака дэ міі кі ра ван-

ня ў апош нія га ды рас це. Уні каль-

насць пад рых тоў кі за клю ча ец ца ў 

тым, што ўсе тры спе цы яль нас ці, 

якія асвой ва юць сту дэн ты («Дзяр-

жаў нае кі ра ван не і пра ва», «Дзяр-

жаў нае кі ра ван не і эка но мі ка» і «Кі-

ра ван не ін фар ма цый ны мі рэ сур са-

мі»), не ма юць ана ла гаў у ін шых 

уста но вах вы шэй шай аду ка цыі, 

і кож ная з іх з'яў ля ец ца комп лекс-

най. Гэ та зна чыць, што ад на ча со ва 

з на быц цём за па тра ба ва най ква-

лі фі ка цыі («юрыст», «эка на міст-

ме не джар», «ме не джар-эка на міст 

ін фар ма цый ных сіс тэм») вы пуск ні кі 

атрым лі ва юць ве ды, умен ні і на вы кі 

ў га лі не тэ о рыі і прак ты кі кі ра ван-

ня, вы ву ча юць не каль кі за меж ных 

моў, пра хо дзяць прак ты ку на ба зе 

ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, 

вя ду чых прад пры ем стваў і ар га ні-

за цый, кам па ній-рэ зі дэн таў Пар ка 

вы со кіх тэх на ло гій.

У Ака дэ міі кі ра ван ня так са ма 

рэа лі зу ец ца пра гра ма дру гой вы-

шэй шай аду ка цыі за воч най фор-

мы на ву чан ня па дзвюх спецыяль-

насцях — «Дзяр жаў нае кі ра ван не і 

пра ва» і «Дзяр жаў нае кі ра ван не і 

эка но мі ка». Вя дзец ца пад рых тоў ка 

па ча ты рох спе цы яль нас цях дру-

гой сту пе ні вы шэй шай аду ка цыі 

(ма гіст ра ту ра) — «Дзяр жаў нае кі-

ра ван не», «Дзяр жаў нае кі ра ван не 

і пра ва», «Дзяр жаў нае кі ра ван не і 

эка но мі ка» і «Ме недж мент», по пыт 

на якія ста біль на вы со кі.

Ака дэ мія кі ра ван ня пры Прэ-

зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь ува-

хо дзіць у лік са мых прэ стыж ных 

на ву чаль ных уста ноў у кра і не і 

зай мае вя ду чае мес ца ў пад рых-

тоў цы, пе ра пад рых тоў цы і па-

вы шэн ні ква лі фі ка цыі кі ру ю чых 

кад раў. Што год на ву чан не тут 

пра хо дзяць ка ля 9 ты сяч ча ла век. 

Уста но ва аду ка цыі су пра цоў ні чае 

з 72 за меж ны мі про філь ны мі на-

ву чаль ны мі ўста но ва мі і ар га ні за-

цыя мі з 28 кра ін.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Куз ня кі раў ніц кіх кад раў: 
по пыт і пра па но ва

Абі ту ры ент-2020Абі ту ры ент-2020
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