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— Я пры ехаў ву чыц ца ў БДУ IР
з Брэс та. Вя лi кi го рад, вя лi кiя па-
трэбы... Iн ша га род нiм сту дэн там 
пры ста са вац ца да но ва га жыц ця 
больш скла да на, чым мiн ча нам, 
якiя жы вуць ра зам з баць ка мi. Iн-
тэр нат ад ра зу не атры маў, та му по-
шук ра бо ты для мя не быў вель мi 
ак ту аль ны. Сён ня я пра цую вi дэа iн-
жы не рам на тэ ле ка на ле АНТ, ку ды 
тра пiў пас ля за кан чэн ня пер ша га 
кур са. Ра зу мею, што мне па шан-
ца ва ла: я прый шоў на тэ ле ка нал 
ле там, ка лi яго су пра цоў нi кi ма са ва 
iш лi ў ад па чы нак. Але, на пэў на, нi-
чо га вы пад ко ва га не бы вае. Вель мi 
ка рыс ным ака заў ся во пыт, атры-
ма ны на тэ ле сту дыi БДУ IР. А на тэ-
ле сту дыi ўнi вер сi тэ та я ака заў ся, у 
сваю чар гу, та му, што яшчэ ў шко-

ле спра ба ваў ман цi ра ваць сю жэ ты, ня хай i на пры мi тыў ным уз роў нi .
Ты дзень ста жы роў кi — i мя не ўзя лi на па ста ян ную ра бо ту. Я быў 

са мым ма ла дым су пра цоў нi кам — уся го 18 га доў. Не ўсё ў мя не ад-
ра зу атрым лi ва ла ся. Але ў да па мо зе нi хто з ка лег не ад маў ляў. У 
на шым ка лек ты ве сён ня пра цу юць лю дзi роз ных уз рос таў, але ней кiм 

асаб лi вым я ся бе ў кам па нii пра фе сi я на лаў не ад чу ваю. Хi ба толь кi 
та му, што мой пра цоў ны гра фiк за ле жыць ад ву чо бы. Мы заў сё ды 
мо жам адзiн ад на го за мя нiць. У дру гую па ло ву дня i ў вы хад ныя я 
звы чай на пра цую. «Хвас тоў» на ву чо бе не маю, сты пен дыю атрым-
лi ваю. Ка лi ад чу ваю, што па ней кай дыс цып лi не ма гу тро хi да ба вiць, 
то аба вяз ко ва гэ та раб лю. Але гi нуць на ву чо бе не бу ду. Шчы ра ка-
жу чы, пра ца ваць мне больш цi ка ва, чым ву чыц ца. Лi чу, што ка лi б не 
бы ло ра бо ты, то i жыц цё ва га во пы ту не бы ло б. Дум ку, што ра бо та 
шко дзiць ву чо бе, ка тэ га рыч на не пад трым лi ваю. На ад ва рот, ра бо та 
дыс цып лi нуе, ву чыць ця бе ра цы я наль на раз мяр коў ваць свой час, 
бу да ваць доў га тэр мi но выя пла ны i... па збаў ляе эга iз му. Сён ня я ўжо 
не за леж ны ад сва iх баць коў, ма гу рас па ра джац ца ўлас ным бюд жэ-
там. I ў мя не ўжо на ват ёсць улас ны во пыт бан каў скiх крэ ды таў. У 
прын цы пе, я пры звы ча iў ся кру цiц ца яшчэ са школь ных га доў, та му 
ка лi ў мя не рап там вы да ец ца вольны час, то я ўпа даю ў сту пар. Мая 
сла басць — гэ та ве ла сi пе ды i ро лi кi. А са праўд ны рэ лакс атрым лi ваю 
ад ве ла сi пед ных пра гу лак па нач ным го ра дзе. Вы, на пэў на, не ўяў ля-
е це са бе, якi Мiнск пры го жы i не звы чай ны, ка лi ўзы хо дзiць сон ца!

Цi мож на знай сцi iдэа льную для сту дэн та ра бо ту? Мяр кую, трэ ба шу-
каць лю бi мую спра ву. У сва iм жыц цi нi чо га не вы клю чаю. У мя не ле тась 
быў улас ны сю жэт у тэ ле пра гра ме «Кон ту ры», пры све ча ны сту дэнц кiм 
бу даў нi чым атра дам. Маг чы ма, што ка лi-не будзь i я бу ду ў кад ры...

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

СТАЦЬ ПРА ФЕ СI Я НА ЛАМ У СТУ ДЭНЦ КIЯ ГА ДЫ?
у БДУ IР упэў не ны, што гэта магчыма

Стаць сту дэн там i не па мы лiц ца з вы ба рам пра фе сii — за да ча ну мар адзiн для вы-
пуск нi ка. А за да ча ну мар адзiн для сту дэн та — знай сцi ра бо ту яшчэ пад час ву чо бы. 

У сту дэн таў мно гiх ВНУ маг чы мас цi па прак ты ка вац ца i пад за ра бiць па ра лель на з ву чо бай 
прос та ня ма. За тое ся род сту дэн таў Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та iн фар ма ты кi 
i ра дыё элект ро нi кi да 90 пра цэн таў пя цi курс нi каў ужо пра цу юць па спе цы яль нас цi i ад-
чу ва юць ся бе ў пра фе сii вель мi ўпэў не на.

На коль кi па спя хо ва ўда ец ца су мя шчаць сту дэн там ву чо бу i ра бо ту? Што ў iх жыц-
цё вых пры яры тэ тах ста iць на пер шым мес цы: ву чо ба, на быц цё прак тыч на га во пы ту 
цi маг чы масць пад за ра бiць? Як вы клад чы кi ўнi вер сi тэ та ста вяц ца да сту дэн таў, якiя 
пра цу юць i за раб ля юць ня рэд ка нават больш за iх? I цi раз гля да юць най маль нi кi сту-
дэн таў як раў на праў ных ка лег? Сва iм мер ка ван нем на гэ ты конт мы па пра сi лi па дзя-
лiц ца ўсе за цi каў ле ныя ба кi.

— На шы сту дэн ты па чы на юць пра ца ваць з трэ-
ця га i на ват дру го га кур са. На ма лод шых кур сах 
яны не пра цу юць, а, хут чэй, пад пра цоў ваюць. А 
ўжо з трэ ця га—чац вёр та га кур са пра цу юць i вы-
ра ша юць кан крэт ныя вы твор чыя за да чы.

Адзiн з га лоў ных парт нё раў БДУ IР i, ад на ча со-
ва, за каз чык кад раў — Парк вы со кiх тэх на ло гiй. 
Парк вель мi iмк лi ва рас це i ўцяг вае ў ар бi ту сва ёй 
дзей нас цi вя лi кую коль касць на шых сту дэн таў. 
Сён ня ўсе хо чуць, каб да iх пры хо дзi лi ма ла дыя 
спе цы я лiс ты, га то выя ад ра зу пас ля за кан чэн ня 
ву чо бы, «без раз бе гу», вы ра шаць скла да ныя 
прак тыч ныя i iна ва цый ныя за да чы. Але для гэ та-
га ў пад рых тоў ку спе цы я лiс таў трэ ба iн вес та ваць. 

Той, хто гэ та ра зу мее, iн вес туе ў сваю бу ду чы ню. 
У Пар ку, на шчас це, сi ту а цыю ра зу ме юць. Iн фар-
ма цый ныя тэх на ло гii — вель мi ды на мiч ная га лi на, 
а ў Пар ку ў на шых сту дэн таў ёсць маг чы масць вы-
ву чаць на прак ты цы са мыя пе ра да выя тэх на ло гii. 
Па куль тыя дой дуць да сту дэнц кай аў ды то рыi ў 
вы гля дзе ней кай тэ а рэ тыч най вы клад кi ў пад руч-
нi ку, яны бу дуць ужо не ак ту аль ныя. Больш за тое, 
за раз IТ-прад пры ем ства мi ва ўнi вер сi тэ це ство-
ра на больш як 30 ву чэб на-на ву ко ва-вы твор чых 
ла ба ра то рый. Што та кое су мес ная ла ба ра то рыя? 
Гэ та зна чыць, там усё «за то ча на» пад за каз чы ка. 
Але ад на ча со ва з гэ тым фi нан са ван не ла ба ра то-
рыi — гэ та ўклад у агуль ную пад рых тоў ку IТ-спе-
цы я лiс таў для ўсёй кра i ны, па коль кi кам па нiя, якая 
ства рае ла ба ра то рыю, бя рэ да ся бе на ра бо ту 
не ўсiх на шых сту дэн таў i вы пуск нi коў, а ўмо вы 
на ву чан ня па ляп шае для ўсiх, як i кан ку рэн та-
здоль насць вы пуск нi коў на IТ-рын ку. А ў ве рас нi 
ў Пар ку пач нуць пра ца ваць i фi лi ялы трох на шых 
ка фед раў...

Да та го ж IТ-кам па нii па ста ян на за пра ша юць 
сту дэн таў на свае кур сы. На ват тут яны не ба яц ца 
на бi раць лю дзей з за лiш кам, за га дзя ве да ю чы, 
што за про сяць да ся бе пра ца ваць толь кi дзя ся-
тую част ку.

Што ты чыц ца стаў лен ня вы клад чы каў i кi раў-
нiц тва ўнi вер сi тэ та да та го фак ту, што боль шасць 
на шых сту дэн таў пра цуе, то мы та кую са ма стой-
насць толь кi вi та ем. Больш за тое, сту дэнт, якi на 
стар шых кур сах яшчэ не пра цуе, вы клi кае ў нас 
здзiў лен не: на пэў на, з iм штось цi не так? У за ход-

нiх кра i нах сту дэнт, якi ву чыц ца i пра цуе, — гэ та 
нор ма. Там у мо ла дзi ёсць ра зу мен не, што трэ ба 
раз лiч ваць у пер шую чар гу на ся бе, а не на баць-
коў. У мае сту дэнц кiя га ды су мя шчаць ву чо бу i 
ра бо ту бы ло амаль не маг чы ма. Хi ба толь кi ле там 
мож на бы ло пад за ра бiць у скла дзе бу даў нi чых 
атра даў, што мы з за да валь нен нем i ра бi лi. Ад-
лi чэн не па гра жа ла сту дэн ту за 8 пра пу шча ных 
га дзiн. А ка лi я вы кла даў на трэ цiм, чац вёр тым i 
пя тым кур сах i ба чыў паў за поў не ную аў ды то рыю, 

то ра зу меў, што сту дэн ты не прос та пра гуль ва юць 
за ня ткi. Ад нак пад час се сii — нi я кiх па ту ран няў. I 
ка лi сту дэнт про сiць лi тас цi, «бра вi руе сва i мi ма-
за ля мi», па чы нае скар дзiц ца (маў ляў, пра цую, а 
на ву чо бу ча су зусім не за ста ец ца), я заў сё ды 
ў яго пы та ю ся: «Ты змог рас па ра ле лiць пра цэс 
ву чо бы i за роб ку? Ка лi не атрым лi ва ец ца су мя-
шчаць абод ва за ня ткi без шко ды для ву чо бы, 
кi дай або ву чо бу, або ра бо ту. А ка лi не хо чаш 
ад маў ляц ца нi ад ча го, то, ка лi лас ка, пра цуй, 
кру цi ся, але пот мне свой не па каз вай...»

Ад ра зу ска жу, што ад на знач на не вi та юц ца ва 
ўнi вер сi тэ це про пус кi агуль на аду ка цый ных дыс-
цып лiн — фi зi кi, ма тэ ма ты кi, асаб лi ва на ма лод-

шых кур сах. Мы цу доў на ра зу ме ем, што гэ тыя 
ве ды на вы твор час цi нi атры маць, нi пад ма ца ваць 
не маг чы ма. А на спец дыс цып лi нах у нас цярп лi вае 
стаў лен не да про пус каў, та му што там усё на ад-
ва рот: не вы клю ча на, што на пра цоў ным мес цы 
сту дэнт змо жа атры маць на ват больш ве даў, чым 
на лек цы ях. Хоць ка лi ў аў ды то рыю пры хо дзiць не 
кла сiч ны вы клад чык, а ма ла ды асiс тэнт, якi, як 
пра вi ла, пра цуе ў нас на чвэрць цi на па ло ву стаў-
кi, i су мя шчае вы клад чыц кую ра бо ту з ра бо тай у 
IТ-сфе ры, то на iх лек цы ях аў ды то рыi не пус ту юць. 
Прак ты кi раз гля да юць вы кла дан не сту дэн там, хут-
чэй, як хо бi, бо, зра зу ме ла, што за ро бак вы клад-
чы ка iх за цi ка вiць не мо жа.

Як я ўжо ка заў, на дру гiм i трэ цiм кур сах ужо 
мно гiя сту дэн ты пра цу юць, праў да, як пра вi ла, 
яшчэ не па сва ёй спе цы яль нас цi. Але ў нас ва 
ўнi вер сi тэ це скла ла ся прак ты ка, што на трэ цiм 
кур се ўжо трэ ба шу каць ра бо ту па сва ёй бу ду-
чай спе цы яль нас цi. Мож на, вя до ма, пра ца ваць 
i ў «Мак до наль дсе», але гэ та зна чыць, прос та 
мар на ваць час. Я заў сё ды ка жу сва iм сту дэн там: 
«На ву чан не — гэ та бiз нес. I якi толк бу дзе, ка лi ты 
за ро бiш гро шы, але клас ным спе цы я лiс там так i 
не ста неш?»

Мiж iн шым, са лiд ныя фiр мы (та кiя, на прык лад, 
як «EPAM Systems») па чы на юць су пра цоў нi чаць 
толь кi з ты мi сту дэн та мi, якiя за кон чы лi трэ цi курс. 
I на свае аду ка цый ныя кур сы яны так са ма за пра-
ша юць сту дэн таў толь кi стар шых кур саў. Гэ та ад-
каз насць за тое, каб ма ла ды ча ла век не за ха пiў ся 
ра бо тай i не кi нуў ву чо бу.

Ба рыс НI КУЛЬ ШЫН, пра рэк тар па ву чэб най ра бо це i iн фар ма ты за цыi БДУ IР:

«Пра цуй, кру цi ся, але пот свой мне не па каз вай»

Анд рэй КУЛЬ ГА ЧОЎ, ды рэк тар ТАА «Тэх арт груп»:

«Шу ка ем та ле на вi тых i ўлю бё ных у сваю пра фе сiю»

— Так ста ла ся, што ў IТ-кам па-
нiю «Эка но мi ка — Софт» я тра пiў 
яшчэ на пер шым кур се, а да па мог 
знай сцi ра бо ту мой ад на груп нiк. 
Мож на ска заць, мне па шан ца ва-
ла i мая ра бо та ад ра зу бы ла звя-
за на з той спе цы яль нас цю, што я 
атрым лi ваў у БДУ IР. Пры зна ю ся, 
што пры клад на да трэ ця га кур са 
не так шмат ча су пры свя чаў сва ёй 
ву чо бе, але за тым мае пры яры тэ-
ты змя нi лi ся. Я, так бы мо вiць, ад-
чуў смак да ву чо бы. Мне па шан ца-
ва ла пра ца ваць на та кiх пра ек тах, 
дзе па тра ба ва лi ся фун да мен таль-
ныя ве ды. На прык лад, мы ра бi лi 
ана лiз ДНК: там бы лi за дзей нi-
ча ны i ме ды цын ская ге не ты ка, i 

ма тэ ма тыч ная ста тыс ты ка, i бi нар ная ло гi ка, i тэ о рыя ве ра год нас цi, 
i тэ о рыя баз да ных... I ка лi б я вы паў з на ву чаль на га пра цэ су, то не 
ўдзель нi чаў бы ў гэ тым цi ка вым пра ек це. На апош няй се сii ў мя не 
быў бал 10,0. А на дзвюх па пя рэд нiх — 9,8 i 9,5. I пры гэ тым я ўвесь 
час пра ца ваў, на вед ваў кур сы, ра бiў пар тал фа куль тэ та. На ту раль на, 
што ве даць усё не маг чы ма. I ўпэў не насць пры хо дзiць з во пы там прак-
тыч най ра бо ты. Але, на прык лад, пры хо джу я на но вае мес ца пра цы 
i ў мя не цi ка вяц ца, цi пра ца ваў я ка лi-не будзь з лiч ба вы мi под пi са мi. 
Пры зна ю ся, што не пра ца ваў i ве даю толь кi тэ а рэ тыч ныя асно вы, але 
я га то вы ву чыц ца. Мя не ад праў ля юць у трох дзён ную ка ман дзi роў ку ў 
Маск ву. За ме сяц я ра за браў ся. Га лоў нае — га тоў насць пры ста соў-
вац ца пад аб ста вi ны i па трэ бы кам па нii.

А са мы «ту пi ко вы» пе ры яд у мя не быў на трэ цiм кур се, ка лi я збi-
раў ся змя нiць кi ру нак сва ёй дзей нас цi: пра ца ваў на ад ной мо ве пра-
гра ма ван ня ў ад ной сфе ры, а ха цеў пе рай сцi на iн шую мо ву ў iн шую 
сфе ру. Вель мi шмат уз нi ка ла пы тан няў. Да во дзi ла ся шмат вы ву чаць 
спе цы я лi за ва най лi та ра ту ры, звяр тац ца да зна ё мых. Змя нiў ра бо ту i 
пра ца ўлад ка ваў ся ў кам па нiю «IBA Group» я ме на вi та пас ля трэ ця га 
кур са. Прос та ка лi я ба чу, што да сяг нуў мя жы, iду да лей, бо ка лi ты 
не раз вi ва еш ся, то пра ца ваць ста но вiц ца не цi ка ва.

Пры пра ца ўлад ка ван нi я б па ра iў сту дэн там гля дзець, на коль кi iм 
зруч на бу дзе су мя шчаць ву чо бу i ра бо ту ў гэ тай кам па нii, пры чым 
раз маў ляць трэ ба ме на вi та з ты мi людзь мi, пад не па срэд ным кi раў-
нiц твам якiх ты бу дзеш пра ца ваць. Мне з кi раў нiц твам заў сё ды шан-
ца ва ла. Вя до ма, пры раз мер ка ван нi за дач улiч ва ла ся, сту дэнт ты цi 
не, i цi мо жаш па гру зiц ца ў пра ект на 24 га дзi ны ў су ткi. З улас на га 
до све ду ма гу ска заць, што пры жа дан нi мож на нi чо га ва ўнi вер сi тэ це 
не пра пус каць. У мя не i на пер шай, i на дру гой, i на трэ цяй ра бо це 
бы ла да моў ле насць з кi раў нiц твам: ка лi я ву чу ся ў пер шай па ло ве дня, 
то ў дру гой па ло ве дня — пра цую, i на ад ва рот. Кi раў нiц тва заў сё ды 
iш ло мне на су страч, але i я нi ко лi не пад во дзiў лю дзей: ка лi абя цаў, 
што вы ка наю тую цi iн шую ра бо ту, то аба вяз ко ва вы кон ваў. Цi быў у 
мя не воль ны час? (Смя ец ца.) У воль ны час я на вед ваў кур сы па пра-
ек та ван нi пра грам на га за бес пя чэн ня, кур сы па бух гал тэ рыi, удзель-
нi чаў у пра ек тах свай го фа куль тэ та. Зрэд ку — ва лей бол i ба сейн. 
Але мя не ўсё за да валь ня ла. На са мрэч, ка лi ў ця бе прос та ша лё ны 
рытм жыц ця, ты ра зу ме еш, што рас слаб ляц ца ня ма ча су. Пры бег 
да до му, у ця бе ўся го 5 хвi лiн на тое, каб пад сiл ка вац ца, i ты ля цiш 
да лей. I вось, што дзiў на: чым больш ты на ся бе гру зiш за дач, тым 
ра дзей уз нi кае жа дан не рас сла бiц ца. Маг чы ма, мне бы ло пра сцей, 
та му што мае баць кi заў сё ды ста вi лi пы тан не на ступ ным чы нам: ка лi 
ты хо чаш штось цi атры маць, то трэ ба пра ца ваць. Та му пра цоў ны во-
пыт я зай меў яшчэ ў школь ныя га ды. А ка лi стаў сту дэн там, па трэ бы 
да дат ко ва ўзрас лi, та му по шук пра цы вы гля даў цал кам ла гiч ным 
...Маг чы масць на быц ця прак тыч на га во пы ту лi чу пры пра ца ўлад ка-
ван нi га лоў ным пры яры тэ там, а бу дзе во пыт — гро шы бу дуць пра-
па ноў ваць са мi най маль нi кi.

Вiк тар СУ ВО РАЎ, вы пуск нiк фа куль тэ та кам п'ю тар ных сiс тэм 
i се так БДУ IР, вя ду чы iн жы нер ад дзе ла пры клад ных рас пра цо вак 
кам па нii «R-Style Lab»:

«Бу дзе во пыт — 
гро шы бу дуць пра па ноў ваць 
са мi най маль нi кi»

Сяр гей КАЗ ЛО ВIЧ, 
сту дэнт 3-га кур са фа куль тэ та тэ ле ка му нi ка цый БДУ IР:

«Ра бо та дыс цып лi нуе 
сту дэн та i па збаў ляе эга iз му»

— Пры клад на 15% су пра цоў нi каў на шай кам па нii 
скла да юць сту дэн ты. Боль шасць з iх — сту дэн ты 
БДУ IР, што цал кам за ка на мер на, па коль кi ўнi вер-
сi тэт iн фар ма ты кi i ра дыё элект ро нi кi — лi дар у воб-
лас цi пад рых тоў кi IТ-спе цы я лiс таў у на шай кра i не.

Маг чы масць атры маць у на шай кам па нii раз вiц-
цё ў пра фе сiй ным пла не ёсць як у спе цы я лiс таў са 
шмат га до вым во пы там ра бо ты, так i ў сту дэн таў 
без во пы ту. Час та ў пад бо ры су пра цоў нi каў мы 
кi ру ем ся прын цы пам Iц ха ка Ады зе са: «Пра сцей 
узяць на ра бо ту асо бу, якая сфар мi ра ва ла ся, i на-
ву чыць яе та му, што яна аба вя за на ве даць, чым 
узяць ка го-не будзь з ве да мi i фар мi ра ваць яго як 
асо бу».

Сту дэнт, якi ма рыць у нас пра ца ваць, па вi нен 
быць iнi цы я тыў ным, мэ та на кi ра ва ным i па ста-
ян на iмк нуц ца да са ма раз вiц ця. Так са ма бя руц-

ца пад ува гу ка му нi ка бель насць i на вы кi ра бо ты 
ў ка ман дзе, та му што наш асноў ны вiд дзей нас цi 
— пра ект ная ра бо та, а зна чыць, умен не слу хаць, 
да па ма гаць ка ле гам i зна хо дзiць з iмi агуль ную 
мо ву ў ра бо це — прын цы по ва важ ныя.

Цi ма юць для нас зна чэн не ад зна кi ў за лi коў-
цы? Вы со кiя ба лы — гэ та не су мнен ны плюс, бо, як 
па каз вае прак ты ка, сту дэн ты, якiя ма юць доб рыя 
ад зна кi падчас ву чо бы, больш пад рых та ва ны i да 
ра бо ты. Фун да мен таль ныя ве ды па спе цы яль нас цi 
да зва ля юць сфар мi ра ваць доб рую пра фе сiй ную 
ба зу. Але па спя хо васць — не адзi ны кры тэ рый 
ад бо ру, та му што мы, у пер шую чар гу, шу ка ем та-
ле на вi тых i пра ца лю бi вых спе цы я лiс таў, улю бё ных 
у сваю пра фе сiю лю дзей.

Без умоў на, ра бо та па су мя шчаль нiц тве — да-
дат ко вая на груз ка для сту дэн таў. Мы гэ та доб ра 
ра зу ме ем i заў сё ды iдзём на су страч сва iм су пра-
цоў нi кам: пра па ну ем iм гiб кi гра фiк, да ём на час 
зда чы се сii вод пуск. На са мрэч, мно гае за ле жыць 
ад кан крэт на га ча ла ве ка: яго пра ца здоль нас цi i 
iмк нен ня су мя шчаць за ня ткi ва ўнi вер сi тэ це i ра бо-
ту. Як свед чыць шмат га до вы во пыт «Тэх арт груп», 
у на шых ра бот нi каў, якiя ву чац ца, праб лем з па-

спя хо вас цю не ўзнi кае. I ўво гу ле, у на шай кам па нii 
ня ма раз дзя лен ня на сту дэн таў i не сту дэн таў. Ка лi 
ча ла век прый шоў да нас пра ца ваць, то ён апры-
ёры ста но вiц ца раў на праў ным чле нам ка ман ды. 
Кож ны сту дэнт атрым лi вае маг чы масць пра ца-
ваць по бач з пра фе сi я на ла мi на цi ка вых пра ек тах 
вя до мых су свет ных кам па нiй, вы ка рыс тоў ваць у 
ра бо це на вей шыя тэх на ло гii i атрым лi ваць год ную 
за ра бот ную пла ту.

Што ты чыц ца маг чы мас цi раз мер ка вац ца да нас 
пас ля за кан чэн ня на ву чан ня ў ВНУ, то, па коль кi 
«Тэх арт груп» з'яў ля ец ца рэ зi дэн там Пар ка вы со-
кiх тэх на ло гiй, шан цы ў сту дэн таў тра пiць да нас 
да стат ко ва вы со кiя.

Я сам па чаў пра ца ваць па спе цы яль нас цi з 4-га 
кур са. I пер шым сур' ёз ным мес цам ра бо ты быў На-
ву ко ва-да след чы iн сты тут срод каў аў та ма ты за цыi. 
Мне та ды па шан ца ва ла, i я тра пiў на буй ны пра ект, 
дзе змог атры маць каш тоў ны во пыт i па пра ца ваць 
з гра мат ны мi спе цы я лiс та мi. Лi чу, што пра ца пад-
час на ву чан ня пай шла мне толь кi на ка рысць, i я 
па гля дзеў на ву чо бу з но ва га бо ку. Па коль кi я прак-
тык, мне бы ло цi ка ва пры мя няць атры ма ныя ва 
ўнi вер сi тэ це ве ды ў рам ках рэ аль на га пра ек та.

Ка лi пе рад сту дэн там яшчэ толь кi ста iць пы тан-
не з по шу кам мес ца пра цы, то я б рэ ка мен да ваў 
шу каць тую кам па нiю, дзе вам бу дзе най больш 
кам форт на раз вi вац ца ў пра фе сiй ным пла не. Як 
пра вi ла, гэ та прад пры ем ствы з доб рай рэ пу та-
цы яй i вы са как лас ны мi спе цы я лiс та мi, у якiх ёсць 
ча му на ву чыц ца. А вось па мер за роб ку, на мой 
по гляд, з'яў ля ец ца вы твор най ад твай го пра фе-
сiй на га ўзроў ню.

УНП 100363945

Пер шы крок: уся го на пер шы курс на бюд жэт ную фор му на-
вучання мы на бi ра ем 1100 ча ла век. Гэ та зна чыць, ад бя ром 1070 
леп шых за яў ся род тых, хто зда ваў фi зi ку, ма тэ ма ты ку i дзяр жаў-
ную мо ву — на спецыяльнасці тэхніка-тэхналагічнага профілю, i 
30 леп шых — на эка на мiч ны про фiль (з абi ту ры ен таў, якiя зда ва лi 
ЦТ па дзяр жаў най мо ве, ма тэ ма ты цы i за меж най мо ве).

Дру гi крок: гля дзiм па за явах, хто якую спе цы яль насць ука заў, 
i за лiч ва ем па ба лах. Ка лi абi ту ры ент усё ж не тра пiў нi на ад ну 
з тых спе цы яль нас цяў, што ўка за ны ў яго за яве, яго па кi да юць 
у рэ зер ве. Да лей та кiм абi ту ры ен там пра па ну юць за лi чэн не на 
род нас ныя спе цы яль нас цi, дзе ёсць сва бод ныя мес цы.

Ра зам з тым усе, хто не тра пiў у 1100 леп шых, мо гуць удзель-
нi чаць у кон кур се на плат нае ад дзя лен не. Схе ма за лi чэн ня там 
та кая ж. Адзi нае ад роз нен не: абi ту ры ен ты мо гуць у за яве згад-
ваць спе цы яль нас цi роз ных фор маў на ву чан ня: дзён ную, за воч-
ную, вя чэр нюю або дыс тан цый ную.

Трэ цi крок: пас ля 1-га i 2-га кур са кож ны сту дэнт мо жа змя нiць 
спе цы яль насць. Пры жа дан нi мож на на ват пе рай сцi з эка на мiч на-
га про фi лю на тэх нi ка-тэх на ла гiч ны. Без праб лем. Дыс цып лi ны, 
якiх не ха пае, мож на вы ву чаць дыс тан цый на i здаць экс тэр нам 
па тэх на ло гii дыс тан цый на га на ву чан ня БДУ IР. Так што ра шэн не 
пры ём най ка мi сii — не пры суд. Ка лi вы не тра пi лi на спе цы яль-

насць, пра якую ма ры лi пры па ступ лен нi, усё мож на вы пра вiць!
Да лей пе рад сту дэн та мi ста iць вы бар — iс цi на вы твор часць 

або пра доў жыць на ву чан не ў ма гiст ра ту ры. У БДУ IР на ву чан не 
ў ма гiст ра ту ры пра во дзiц ца па двух кi рун ках: на ву ко ва- да след-
чым i прак ты ка-ары ен та ва ным. На ву ко ва-да след чая ма гiст ра ту ра 
раз гля да ец ца як пад рых тоў ка да сур' ёз най на ву ко вай ра бо ты ў 
ас пi ран ту ры. А мэ та прак ты ка-ары ен та ва най ма гiст ра ту ры — 
удас ка на лен не iн жы нер най пад рых тоў кi i больш хут кае да сяг-
нен не вы со кiх ква лi фi ка цый.

Чацвёрты крок — гэ та ас пi ран ту ра. Сур' ёз ная на ву ко вая 
ра бо та.

«Ка лi ча ла век прый шоў да нас пра ца ваць, 
то ён апры ёры ста но вiц ца раў на праў ным 
чле нам ка ман ды»

«На ву чан не — гэ та бiз нес. 
I якi толк бу дзе, ка лi ты за ро бiш 
гро шы, але клас ным спе цы я лiс там 
так i не ста неш?»

Ка мен та рый пра рэк та ра БДУ IР Ба ры са НI КУЛЬ ШЫ НА:

АЛ ГА РЫТМ УЯЎ ЛЯЕ СА БОЙ 4 КРОКI. 

«Маг чы масць на быц ця прак тыч на га во пы ту лi чу 
пры пра ца ўлад ка ван нi га лоў ным пры яры тэ там».

«Ка лi б не бы ло ра бо ты, то i жыц цё ва га во пы ту 
не бы ло б. Дум ку, што ра бо та шко дзiць ву чо бе, 
ка тэ га рыч на не пад трым лi ваю».


