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ЛЮ ДЗІ ЦІ РО БА ТЫ?
— Ка лі мы ка жам, што ро ба ты 

за хо пяць свет, мы ча мусь ці ўяў ля-

ем са бе анд ро і даў, але на са мрэч 

ро ба ты вы гля да юць зу сім інакш, і 

яны ўжо за ха пі лі наш свет, — ка-

жа Амі на. — Робаты су пра ва джа-

юць нас у паў ся дзён ным жыц ці, 

спра шча юць яго, ро бяць больш 

прад ка заль ным. Я маю на ўва зе 

ал га рыт мы. Фіт нес-га дзін нік рас-

каз вае, коль кі мы зра бі лі кро каў, 

як спа лі і ка лі па він ны пра чнуц-

ца. Ро бат-пы ла сос мо жа ў за пра-

гра ма ва ны час сам уклю чыц ца і 

пры брац ца ў до ме. Ра зум ны ха ла-

дзіль нік па ве да міць, што ў ней кіх 

пра дук таў скон чыў ся тэр мін пры-

дат нас ці і за ка жа па трэб ны та вар 

у кра ме. На ват бан ка ма ты — гэ та 

так са ма ро ба ты. Ал га рыт мы збі ра-

юць да ныя і на пад ста ве іх ана лі зу 

пры ма ец ца тое ці ін шае ра шэн не. 

Пры вя ду кан крэт ны прык лад. Мая 

сяб роў ка жы ве ў Ду баі. Там яна 

тра пі ла ў да рож на-транс парт нае 

зда рэн не. Чу жы джып су тык нуў-

ся з яе джы пам. Як вы ду ма е це, 

коль кі ча су ёй спат рэ бі ла ся, каб 

атры маць стра хоў ку? З мо ман ту 

су тык нен ня прай шло ўся го шэсць 

хві лін. Пры чым на мес ца зда рэн-

ня не вы яз джа ла па лі цыя, ні хто 

не спы няў рух, а прос та пры ля-

це лі дро ны, зра бі лі фа та гра фіі, 

штуч ны ал га рытм пра ана лі за ваў 

фо та з па шко джан ня мі, зве рыў іх 

з мност вам ін шых па доб ных, аца-

ніў, коль кі гэ та каш туе па па пя рэд-

ніх ана ла гіч ных вы пад ках, і праз 

шэсць хві лін сяб роў ка атры ма ла 

кам пен са цыю на свой элект рон ны 

ра ху нак.

Мяр кую, што да лей ал га рыт мы 

бу дуць нас ана лі за ваць і да ваць 

рэ ка мен да цыі гла баль на га маш-

та бу: што нам лепш на сіць, з кім 

жа ніц ца, якія пра дук ты спа жы-

ваць. Але ёсць ад на важ ная ака-

ліч насць: мож на ства рыць штуч-

ны ін тэ лект, а не штуч ную свя до-

масць. Ча му? Та му што ал га рыт-

мы ву чац ца толь кі на пры кла дах, 

якія мы ім да ём: улас най ін ту і цыі і 

ўлас на га крэ а ты ву ў іх ня ма. Ал-

га рытм не мо жа ства рыць ні чо га 

но ва га, ён мо жа толь кі са браць 

но вае са ста рых ку бі каў, якія пры-

ду маў ча ла век. Апош нія двац цаць 

га доў я зай ма ю ся тым, што да па-

ма гаю ра бо та даў цам зра зу мець, 

хто ім па трэб ны, як пры цяг нуць 

кан ды да таў, як іх утры маць і як 

па вы сіць пра дук цый насць пра цы. 

Я ме не джар па пер са на ле — той, 

хто ста іць на ўва хо дзе у кам па нію 

ва шай ма ры, і вось да якіх вы сноў 

я пры хо жу. З'я ві лі ся ал га рыт мы, 

якія са ма на ву ча юц ца, са ма ўдас-

ка наль ва юц ца, не па мы ля юц ца, 

не про сяць па вы сіць зар пла ту ці 

даць ад па чы нак. Яны ад бі ра юць 

у нас пэў ную част ку ра бо ты, але 

толь кі тую, якую лёг ка ал га рыт-

мі за ваць.

Ра ней, каб стаць так сіс там у 

Нью-Ёр ку, трэ ба бы ло зда ваць 

сур' ёз ны эк за мен на ве дан не го-

ра да, атрым лі ваць сер ты фі кат, а 

сён ня прый шоў Uber, аў та ма бі лі 

з на ві га цый ны мі сіс тэ ма мі, і гэ тыя 

ве ды абяс цэ ні лі ся. Пра ца, якую 

мож на ра біць з вы клю ча ным моз-

гам, па сту по ва ал га рыт мі зу ец ца. 

Не па шан цуе га тэль на му і рэ ста-

ран на му біз не су, дзе вель мі вы со кі 

пра цэс аў та ма ты за цыі, транс пар-

ту, ту рыс тыч най га лі не, та му што 

ку піць бі лет і спла на ваць па да рож-

жа ця пер мож на, не па кі да ю чы ка-

на пы. У ме ды цы не так са ма бу дзе 

ад чу вац ца на ступ лен не штуч на-

га ін тэ ле кту: ка лі док тар гля дзіць 

ваш зды мак, ён мо жа аба пі рац ца 

толь кі на свой улас ны до свед, а 

ал га рытм, у ба зе яко га змя шча юц-

ца 12 міль ё наў па доб ных здым каў, 

мо жа па ста віць ды яг наз на шмат 

хут чэй і дак лад ней, ён не па мы-

ля ец ца і аб са лют на не эма цы яль-

наль ны.

Але пры гэ тым рас це ні ша, дзе 

за па тра ба ва на ніз ка ква лі фі ка-

ва ная пра ца, і ні ша з вы со ка ква-

лі фі ка ва най пра цай, дзе трэ ба 

вы ра шаць сур' ёз ныя крэ а тыў-

ныя за да чы. Та му ду май це, у які 

бок вам лепш скі ра вац ца, бо ўсё, 

што зна хо дзіц ца па ся рэ дзі не, хут-

ка рух не.

Па вод ле апош ня га гла баль на га 

да сле да ван ня пра цоў ных рэ сур-

саў, дэ фі цыт ра бо чай сі лы ў све-

це ў 2030 го дзе бу дзе скла даць 

пры клад на 85 міль ё наў ча ла век, 

але вост ры не да хоп бу дзе аб умоў-

ле ны ад сут нас цю на вы каў, а не 

лю дзей.

Свет па дзе ліц ца на буй ныя 

кар па ра цыі, дзе бу дзе ад бы вац ца 

асноў нае тэх на ла гіч нае раз віц цё, 

і краф та выя. Част ка лю дзей ста не 

аб' яд ноў вац ца ў не вя лі кія кам па ніі 

па ін та рэ сах і зай мац ца краф та вай 

вы твор час цю і мас тац твам. Гэ та 

ні ша бу дзе рас ці, і сю ды мож на ін-

вес та ваць свае на ма ган ні.

Без умоў на, ма ла дых лю дзей, 

якія на цэ ле ны на атры ман не вы-

шэй шай аду ка цыі, ці ка ві ла, ча му 

дып лом уні вер сі тэ та ў бу ду чы ні 

дэ валь ву ец ца?

— Google, Apple, ІBM, 

Ernst&Young, Hіlton. Bank of Amerіca 

і яшчэ 20 кам па ній ужо пе ра ста лі 

па тра ба ваць дып ло мы аб вы шэй-

шай аду ка цыі, — сцвяр джае Амі на 

Ідзі га ва. — Па вод ле апош ня га апы-

тан ня StackOverflow, 70 % пра фе-

сій ных рас пра цоў шчы каў скон чы лі 

ня про філь ныя ВНУ, а 20 % «тэх на-

роў» уво гу ле не ма юць вы шэй шай 

аду ка цыі. Рас туць да ступ насць і па-

пу ляр насць аду ка цый ных ан лайн-

рэ сур саў і кур саў, дзе рых ту юць 

больш кам пе тэнт ных спе цы я ліс таў, 

чым у ВНУ. Так са ма аду ка цыя ста-

но віц ца «кан струк та рам» з ве даў, 

якія ча ла век мо жа пе ра са браць 

са ма стой на. У най блі жэй шай бу-

ду чы ні лю дзі пач нуць аду коў ваць 

ся бе са мі, рэ аль на ўсве дам ля ю чы, 

якія ме на ві та ве ды ім па трэб ныя. 

Аду ка цыя ста не бес пе ра пын ным 

пра цэ сам. З'я вяц ца цэнт ры сер ты-

фі ка цыі, дзе спе цы я ліс ты бу дуць 

зда ваць ква лі фі ка цый ныя эк за ме-

ны, якія вы зна ча юць на бор на вы-

каў і кам пе тэн цый. Экс пер ты за раз 

пра цу юць над таб лі цай «эле мен таў 

кам пе тэн цый» — па ана ло гіі з таб-

лі цай Мен дзя ле е ва. Ча ла век бу дзе 

фар мі ра ваць на бор сва іх кам пе-

тэн цый пры да па мо зе штуч на га 

ін тэ ле кту, пад за пы ты кан крэт ных 

ва кан сій. А штуч ны ін тэ лект да па-

мо жа вы лі чыць, якіх ве даў не ха-

пае, ча му і як трэ ба ву чыц ца.

Знік не і па няц це «пра фе сія» — 

яму на зме ну прый дзе ўза е ма пра-

ні каль ная эка сіс тэ ма кам пе тэн-

цый. У ся рэд нім ча ла век за сваё 

жыц цё зме ніць дзе сяць пра фе сій.

Амі на ка жа, што рэ зю мэ, як ін-

стру мент про да жу, ады хо дзіць у 

мі ну лае: «Важ на не тое, які ў вас 

дып лом, а ў якіх рэ аль на пра ек тах 

удзель ні чаў прэ тэн дэнт, а гэ та ін-

фар ма цыя да ступ ная ў ін тэр нэ це. 

Для мя не не мае зна чэн ня, якія 

па пе ры пры но сіць кан ды дат: ка лі 

ін тэр нэт пра вас ні чо га не ве дае, 

то, хут чэй за ўсё, я вас на гу тар ку 

на ват не па клі чу. Вас прос та не 

іс нуе! Та му, ка лі вы хо ча це быць 

бач ны мі, па кі дай це свой ліч ба-

вы след і ства рай це свой улас ны 

брэнд у се ці ве», — ра іць HR-кан-

суль тант.

АДАП ТА ТЫЎ НЫ 
ІН ТЭ ЛЕКТ

А ці вар та ўсім імк нуц ца ў ІТ? 

По пыт на ІТ-спе цы яль нас ці ся род 

абі ту ры ен таў у апош нія га ды за-

шкаль вае...

— Па куль мы ўсе ду ма ем, што 

ёсць ІТ-кам па ніі і ўсе ас тат нія, 

свет ва кол нас змя ня ец ца. І сён ня 

трэ ба ву чыц ца спа лу чаць тэх ніч-

ныя на вы кі на кшталт ма тэ ма ты кі 

і кам п'ю тар ных на вук, па ня цій нае 

і сіс тэм нае мыс лен не, ана ліз, сін-

тэз, ал га рыт мі за цыю, ло гі ку плюс 

да даць да іх са цы яль ныя і асо-

бас ныя на вы кі, эма цы я наль ны 

ін тэ лект, здоль насць да ка му ні ка-

цыі, ін ту і цыю, май стэр ства вес ці 

пе ра га во ры і аб мень вац ца дум-

ка мі, — тлу ма чыць Амі на. — Мы 

лю бім са мі ка заць, але не ўме ем 

слу хаць. Са мыя вы со кія за роб кі 

сён ня пла цяць тым, хто спа лу чае 

вы со ка раз ві тыя са цы яль ныя і ма-

тэ ма тыч ныя на вы кі.

А ўво гу ле топ на вы каў, на сам-

рэч важ ных для ра бо та даў цаў на 

сён няш ні дзень, вы гля дае на ступ-

ным чы нам: на пер шым мес цы 

ста іць умен не вы ра шаць праб ле-

мы (важ насць 82,9 %), здоль насць 

пра ца ваць у ка ман дзе (82,9 %), 

эфек тыў ная ка му ні ка цыя (80,3 %), 

лі дар ства (72,6 %), ра бо чая эты-

ка (68,4 %), ана лі тыч ныя здоль-

нас ці і іні цы я тыў насць (па 67 %), 

ува га да дэ та ляў (64,1 %), гнут-

касць і адап та тыў насць (60,7 %). 

Пад ува гу бя руц ца і та кія якас ці, 

як крэ а тыў насць, та ва рыс касць, 

ар га ні за тар скія здоль нас ці... Так 

зва ныя мяк кія на вы кі (soft skіlls) 

па чы на юць «ва жыць» на мно га 

больш, чым тэх ніч ныя.

За час сва ёй пра цы на па са дзе 

спе цы я ліс та па пад бо ры кад раў 

я пе ра жы ла тры хва лі: спа чат ку 

ўсе ра бі лі ак цэнт на каг ні тыў ных 

на вы ках і вы мя ра лі ўзро вень ін-

тэ ле кту (ІQ), за тым ак цэн та ва лі 

ўва гу на эма цы я наль ным ін тэ ле-

кце, а ця пер у цэнт ры ўва гі ака заў-

ся адап та тыў ны ін тэ лект. Вель мі 

важ нае ўмен не ча ла ве ка хут ка 

адап та вац ца, пе ра вуч вац ца і не 

нер ва вац ца, та му што свет імк лі-

ва змя ня ец ца, а на ша бу ду чы ня 

абсалютна не прад ка заль ная.

Таб лі цу кам пе тэн цый спра бу-

юць ства рыць не вы пад ко ва: трэ-

ба раз ві ваць ме на ві та тыя з іх, якія 

да зво ляць ча ла ве ку пе ра хо дзіць 

з кам па ніі ў кам па нію, з ад ной 

сфе ры ў ін шую без да дат ко ва га 

на ву чан ня. Па куль што ўзро вень 

аду ка цыі су па дае з па тра ба ван-

ня мі ра бо та даў цаў толь кі ў трох 

кра і нах: Япо ніі, Паўд нё вай Ка рэі 

і Кі таі.

«КАР' ЕР НЫ ЛУ НА ТЫЗМ»
Амі на Ідзі га ва ра іць мо ла дзі 

не спа дзя вац ца на атры ман не 

«на дзей най пра фе сіі» і па ста ян-

на га мес ца пра цы. Кад ра ві кі ўжо 

су тык ну лі ся з но вай з'я вай, якую 

на зва лі «кар' ер ным лу на тыз мам». 

У ІТ-кам па нію скла да на пры цяг-

нуць па трэб на га спе цы я ліс та і 

скла да на яго там утры маць. Больш 

як тры га ды ма ла хто пра цуе на ад-

ным мес цы. Та му час цей ча ла ве ка 

бя руць пад кан крэт ны пра ект. Ка лі 

той за вяр ша ец ца, спе цы я ліст раз-

віт ва ец ца з кам па ні яй.

Ар мія ра бот ні каў без пэў на га 

мес ца пра цы рас це. Па пра гно зах, 

да 2020 го да ў кож най чац вёр тай 

кам па ніі до ля па за штат ні каў па вя-

лі чыц ца да 30 %, а кож ны пя ты ра-

бот нік бу дзе фры лан се рам. Кошт 

па ста ян на га су пра цоў ні ка для 

най маль ні ка на 40 % пра цэн таў 

да ра жэй шы. Кан ды дат, які час та 

змя няе пра цу, больш не бу дзе вы-

клі каць па да зрэн няў у най маль ні-

ка. Та му най леп шая стра тэ гія на 

сён ня — пад рых та ваць ся бе да 

кар' е ры не за леж на га пад рад чы ка, 

а не па ста ян на га су пра цоў ні ка.

«Уво гу ле кар' е ра больш не 

азна чае рух уго ру, і тое, што мы 

на зы ва лі ра ней кар' ер най лес ві-

цай, пе ра ўтва ры ла ся ў «кар' ер ную 

ра шот ку», — тлу ма чыць Амі на. — 

Лю дзі мо гуць ру хац ца ўго ру, по тым 

убок і на ват уніз, яны на бы ва юць 

ней кі но вы па трэб ны ім до свед і 

ру ха юц ца зноў уго ру. На пе рад ця-

пер не азна чае ўго ру».

А вось міф аб пры зван ні яна лі-

чыць не бяс печ най паст кай. Тое, 

што мы на зы ва ем пры зван нем, 

з'яў ля ец ца вы ні кам скла да на га 

пе ра пля цен ня схіль нас цей, рэ-

гу ляр най прак ты кі, ці каў нас ці, 

спры яль ных маг чы мас цяў і вы-

пад ко ва атры ма най пе ра ва гі.

— Сак рэт пры зван ня за клю ча-

ец ца ў тым, што трэ ба вы дат ка-

ваць са ма ме ней 10 ты сяч га дзін 

на свой рост і раз віц цё, — за пэў-

ні вае HR-спе цы я ліст. — Не вар та 

ба яц ца па мы ліц ца. Па мыл ка — 

пад ста ва для та го, каб ска рэк та-

ваць свой на пра мак. А скла да нас-

ці, ру ці на пры сут ні ча юць у лю бой, 

на ват ці ка вай, ра бо це, та му... не 

кі да ем! Здоль насць ПА ЧАЦЬ — гэ-

та 60 % ва ша га пос пе ху. Здоль-

насць НЕ КІ ДАЦЬ — яшчэ 30 %, 

а ін шыя кам па не нты, та кія як ве-

ды, на вы кі, во пыт, кам пе тэн цыі 

і г. д., скла да юць толь кі 10 % ся род 

эле мен таў пос пе ху.

Час та лю дзі зда юц ца та му, што 

ча ка юць хут ка га вы ні ку, пе ра ста-

юць ве рыць у ся бе, лі чаць са бе 

сла бы мі, за цык лі ва юц ца на сва іх 

па мыл ках, страх пе рад ня ўда чай у 

іх боль шы, чым жа дан не пос пе ху, 

яны за храс лі ў мі ну лым, ба яц ца 

бу ду чы ні, су пра ціў ля юц ца пе ра-

ме нам, не ўяў ля юць сва іх маг чы-

мас цяў, шка ду юць ся бе, ду ма юць, 

што іх праб ле ма — уні каль ная, а 

ня ўда ча для іх — сіг нал да ад ступ-

лен ня.

Хтось ці са сла ву тых ак цё раў ска-

заў: «Знай сці ся бе не маг чы ма. Ся бе 

мож на толь кі ства рыць». Ства рай це 

ся бе і ру хай це ся на пе рад...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«На ша бу ду чы ня — не па леп ша ная вер сія мі ну ла га. 

Яна цал кам не прад ка заль ная. Эра ве даў скон чы ла ся 

і па чы на ец ца эра мыс лен ня. Дып лом, як трас та вы сер ты фі кат 

уні вер сі тэ та, страч вае сваю знач насць. Аду ка цыя ста но віц ца 

«кан струк та рам» з ве даў, якія ча ла век мо жа са браць, пры чым 

не ад ной чы за сваё жыц це. І спрэч ка, хто важ ней шы — 

«тэх на ры» ці «гу ма ні та рыі», — больш не ак ту аль ная», — 

у гэ тым упэў не на не за леж ны HR-кан суль тант у сфе ры ІТ, 

пра фе сій ны коўч і трэ нер, мен тар па раз віц ці кар' е ры Амі на 

ІДЗІ ГА ВА. Як спра ек та ваць сваю бу ду чы ню? Кім быць, каб 

праз 10—15 га доў не за стац ца без пра цы? Хто са спе цы я ліс таў 

бу дзе за па тра ба ва ны? Якія пра фе сіі мо гуць з'я віц ца і ка го 

за ме няць ро ба ты? Пра ўсё гэ та Амі на Ідзі га ва рас ка за ла 

ўдзель ні кам дзе ла вой кан фе рэн цыі для пад лет каў «GURU 

Бу ду чы ні», якую ар га ні за ва ла біз нес-ака дэ мія TeenGuru.

НА ПЕ РАД — НЕ ЗНА ЧЫЦЬ УВЕРХ
Не ўза ба ве трэ ба быць га то вым змя ніць за жыц цё да 10 пра фе сій

Амі на ІДЗІ ГА ВА: 
«Сак рэт пры зван ня за клю ча ец ца 

ў тым, што трэ ба вы дат ка ваць 
са ма ме ней 10 ты сяч га дзін 

на свой рост і раз віц цё».


