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Знай сці 
сваю 

«Зор ную 
да ро гу»

Су свет ная 

ар га ні за цыя 

вы ка наў ча га 

май стэр ства 

(Word assocіatіon 

of performіng arts, 

WAPA) за пус кае 

свой пер шы пра ект 

у Бе ла ру сі — 

між на род ны 

дыс тан цый ны 

фес ты валь-кон курс 

«Зор ная да ро га».

Гэ та су мес ны пра ект 

з Бе ла рус кім са юзам 

му зыч ных дзея чаў, 

Са юзам 

кам па зі та раў 

Бе ла ру сі і БРСМ. 

Яго га лоў ная 

мэ та — уцяг ван не 

мо ла дзі ў раз віц цё 

між куль тур ных 

су вя зяў у сфе ры 

куль ту ры 

і мас тац тва 

і па ляп шэн не імі джу 

кра і ны 

ў між куль тур най 

пра сто ры.

Пры няць удзел у кон-
кур се мо жа лю бы ах вот-
ны без ней кіх уз рос та вых 
аб ме жа ван няў. 

Вы сту паць мож на як 
соль на, так і ў скла дзе 
ка лек ты ваў. Кан кур сан-
ты змо гуць па спра ба ваць 
свае сі лы ў на ступ ных на-
мі на цы ях: «Тэ ат раль ная 
твор часць», «Най леп шы 
вя ду чы», «Эст рад ны ва-
кал», «На род ны ва кал», 
«Ака  дэ  м іч  ны ва  кал» , 
«Бар даў ская пес ня», «Ін-
стру мен таль ная му зы ка» 
і «Ха рэа гра фія». 

У склад жу ры ўвай шлі 
прад стаў ні кі з 15 кра ін 
све ту: му зы кан ты, ар тыс-
ты, кам па зі та ры, рэ жы сё-
ры, прад зю са ры, гра мад-
скія дзея чы і жур на ліс ты. 

Пры ём за явак пра доў-
жыц ца да 15 жніў ня. Уз-
на га ро джан не фі на ліс таў і 
ўдзель ні каў пра ек та ад бу-
дзец ца ў кан цы жніў ня.

Аляк сандр За ўга род ні, 
ар тыст эст ра ды, лаў рэ ат 
між на род ных фес ты ва ляў і 
кон кур саў, лаў рэ ат Гранд-
прэ міі спе цы яль на га фон-
ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па пад трым цы 
та ле на ві тай мо ла дзі, які 
ўзна ча ліў прад стаў ніц тва 
WAPA Belarus, спа дзя ец ца, 
што кон курс ста не слаў най 
тра ды цы яй і вы дат ным 
сты му лам для сот няў і ты-
сяч та ле на ві тых хлоп чы-
каў і дзяў чы нак, чые ма ры 
ўва со бяц ца ў рэ аль насць. 
Пер шы раз фес ты валь 
прой дзе ў ін тэр нэт-пра сто-
ры, але, у бу ду чы ні, як спа-
дзя юц ца яго ар га ні за та ры, 
у гас цін ную Бе ла русь пры-
едуць кан кур сан ты з уся го 
све ту.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Новыя стартыНовыя старты

«Ха дзі це на су моўе з доб-

рым на стро ем. Не зва жа ю чы 

на тое, які вы нік атры ма е це, 

вы па зна ё мі це ся з во пыт ны мі 

спе цы я ліс та мі, што ўжо са мо 

па са бе вель мі ка рыс на», — 

лі чыць HR-ме не джар, кі раў-

нік ад дзе ла пер са на лу Qulіx 

Systems На тал ля БУ РЭЦ. Экс-

перт у сфе ры пад бо ру кад раў 

ве дае, як не пра ва ліць гу тар ку 

з па тэн цый ным най маль ні кам 

на вас пе ча ным кан ды да там, і 

га то вая дзя ліц ца сва ім до све-

дам з мо лад дзю.

— Па-пер шае, пе рад су моў ем 
трэ ба аб мер ка ваць сам-на сам тыя 
пы тан ні, якія ма юць для вас пры яры-
тэт нае зна чэн не, — рас каз вае су-
раз моў ні ца. — Па-дру гое, спы таць у 
ме не джа ра, хто бу дзе пры сут ні чаць 
на су стрэ чы, які фар мат ін тэр в'ю, ці 
трэ ба неш та паў та рыць, а так са ма 
ці па трэб ны ней кія да ку мен ты. На 
жаль, час та сту дэн ты не за па мі на-
юць наз ву кам па ніі, тых, хто там пра-
цуе. Та му па ра да ўсім — тры май це 
пад ру кой на тат нік, каб не па кі нуць 
без ува гі важ ную ін фар ма цыю аб па-
тэн цый ным ра бо та даў цы і ва кан сіі.

— Якія па мыл кі най перш пе ра-

шка джа юць юна кам і дзяў ча там 

пад час дзе ла вой раз мо вы?

— Бы вае, што кан ды да ты спаз-
ня юц ца на су моўе, але не па пя-
рэдж ва юць аб гэ тым. А трэ ба па тэ-
ле фа на ваць HR-ме не джа ру і за пы-
таць, ці мож на пе ра нес ці су стрэ чу 
на ней кі ін шы час. Ужо пад час раз-
мо вы ў кам па ніі з'яў ля юц ца ін шыя 
пы тан ні. На прык лад, бы вае, што 
ка лі спе цы я ліст про сіць рас ка заць 
кры ху пра ся бе, кан ды дат ад каз вае: 
«А на вош та? Я ж усё рас пі саў у рэ-
зю мэ». Пом ні це, у вас ёсць уні каль-
ны шанц рас ка заць неш та ці ка вае, 
каб вас ад ра зу за пом ні лі.

— Коль кі ў ідэа ле па він на доў-

жыц ца ін тэр в'ю з кан ды да там?

— Па чы на ю чы з паў га дзі ны, за-
кан чва ю чы поў ным ра бо чым днём. 
Па вер це: за 20 хві лін цяж ка аца ніць 
здоль нас ці і на вы кі юна коў і дзяў-
чат. Але не ка то рыя з іх ду ма юць, 
што мож на спра віц ца і за хві лін 15. 
Та му, каб не апы нуц ца ў ня ём кай сі-
ту а цыі, лепш да ве дац ца аб гэ тым у 
спе цы я ліс та, з якім вы да маў ля лі ся 
на су моўе. Ін шым ча сам пра хо дзіць 
хві лін 40, і ма ла ды ча ла век па чы нае 
нер ва вац ца, ко рат ка ад каз ваць на 
пы тан ні. Ці каў лю ся: «Што-не будзь 
зда ры ла ся?» На што атрым лі ваю 
ад каз: «Ці мож на хут чэй? Я спаз ня-
ю ся на на ступ нае су моўе...» У та кім 
вы пад ку ста но віц ца не зра зу ме ла, 
ча му кі раў ні кі ад дзе лаў, ін шыя спе-
цы я ліс ты вы дзя ля юць для кан ды да-
та час, а ён — не мо жа. Ка лі і пра-
хо дзі це дзве гу тар кі ў адзін дзень, 
то ра бі це вя лі кі пе ра пы нак ча су па-
між імі. Та ды бу дзе це ад чу ваць ся бе 
больш упэў не на.

— У мно гіх сту дэн таў га лоў-

най ма ты ва цы яй работы ў пэў-

най кам па ніі з'яў ля ец ца за ро бак. 

Як вы да гэ та га ста ві це ся?

— «Чуў, што тут доб ра пла цяць, 
та му я ха чу да вас». На жаль, та кая 

сі ту а цыя — не рэд касць у прак ты-
цы. Або ін шая: «Гэ тая ва кан сія мя не 
не вель мі за да валь няе, ад нак трэ-
ба з ча гось ці па чы наць...» Не за-
бы вай це: кож ны най маль нік хо ча 
ўзяць у ка лек тыў та го, хто збі ра-
ец ца раз ві вац ца і доў га зна хо дзіц-
ца ў кам па ніі. Та му вы бі рай це тую 
спе цы яль насць, якая са праў ды вам 
да спа до бы.

— Уя вім, што кан ды дат ад-

каз вае на зван кі пад час су моўя 

ці вы хо дзіць з ка бі не та, спа сы-

ла ю чы ся на тое, што яму вель мі 

трэ ба...

— Та кія па во дзі ны не да пу шчаль-
ныя. Тэ ле фон па ві нен зна хо дзіц ца 
не дзе да лё ка ад вас, у ад клю ча ным 

ста не, каб не ад цяг ваць ува гу ад гу-
тар кі. Ка лі ўсё ж так скла ла ся, што 
вель мі трэ ба ад ка заць на зва нок, 
па пя рэдзь це спе цы я ліс таў за га дзя. 
Та ды ўра жан не пра вас не бу дзе 
са пса ва на.

— А ка лі не га тыў на га ва рыць 

аб па пя рэд нім во пы це ра бо ты ў 

ін шым мес цы, аб бы лым ра бо-

та даў цы?

— Гэ та мі нус кан ды да ту, а не 
ко ліш ня му бо су. Па тэн цый ны най-
маль нік слу хае і ду мае: а што, ка лі 
праз не каль кі га доў бу дуць та кім 
жа чы нам ад зы вац ца і пра яго? Да-
рэ чы, гэ та да ты чыц ца і ву чо бы ва 
ўні вер сі тэ це, у шко ле, ста сун каў з 
роз ны мі людзь мі... Па пя рэд ні во пыт 
шмат мо жа рас ка заць пра вас як аб 
пра фе сі я на ле і асо бе.

— Су час ныя кам па ніі пра во-

д зяць су моўе не толь кі ў звык-

лым фар ма це, але і па тэ ле фо не 

або скай пе, вы ка рыс тоў ва юць 

гру па вое, па нэль нае ін тэр в'ю, 

ка лі пы тан ні за дае не адзін спе-

цы я ліст, а не каль кі, і ін шыя...

— Ад нак ін шым ча сам са іс каль-
ні кі не вель мі сур' ёз на ста вяц ца 

да аль тэр на тыў ных фар ма таў гу-
тар кі са спе цы я ліс та мі. Маў ляў, гэ-
та толь кі пад рых тоў ка і мож на не 
на пруж вац ца. Але мно гія фір мы 
ад да юць пе ра ва гу ме на ві та та кім 
спо са бам пра вя дзен ня су моўя. На-
прык лад, мы раз маў ля лі па скай пе 
з кан ды да там з не вя лі ка га го ра да 
ў Ра сіі. Ён вы ра шыў нас ура зіць — 
сеў на арэ лі ў два ры свай го до ма на 
фо не пры го жа га края ві ду. Ад нак у 
гэ ты ж час яго су сед вы ра шыў па-
ка сіць га зон. Зра зу ме ла, што ні чо га 
не бы ло чу ваць, да та го ж па ноў т-
бу ку ха дзіў кот. Вы нік: вы па він ны 
зна хо дзіц ца ў асоб ным па коі, каб 
ні хто не пе ра шка джаў дзе ла вой 
раз мо ве.

Будзь це вет лі выя са спе цы я ліс-
та мі, якія да маў ля юц ца з ва мі аб па-
тэн цый ным ра бо чым мес цы. На ват 
ка лі вам не ці ка вая ва кан сія за раз, 
гэ та не зна чыць, што так бу дзе і ў 
да лей шым. Рэ кру та ры заў сё ды ро-
бяць па зна кі ў спе цы яль най ба зе, і 
праз не каль кі га доў вы мо жа це па-
шка да ваць, што вы бра лі з па тэн-
цый ны мі ка ле га мі не вель мі вет лі вы 
тон раз мо вы.

— Знеш ні вы гляд — важ ны па-

каз чык для ра бо та даў ца ў вы зна-

чэн ні вы ні ку су моўя?

— Кан ды да ты пры хо дзяць на гу-
тар ку, каб улад ка вац ца на ра бо ту, 
а не каб пра дэ ман стра ваць свой 
стыль. Та му лепш, каб адзен не бы-

ло звык лым і зруч ным. Ка лі ў паў ся-
дзён нас ці не но сі це кас цю мы, то не 
варта апра наць іх на су стрэ чу з най-
маль ні кам. Бы вае, што ў кам па ні ях 
пры ня ты дзе ла вы стыль — та ды, 
на прык лад, кла січ ныя шта ны мож на 
за мя ніць джын са мі, пін жак — ка шу-
ляй або сві та рам у мі ні ма ліс тыч ным 
сты лі. У дзяў чат ёсць звыч ка пе рад 
важ ны мі па дзея мі на но сіць яр кі ма-
кі яж, вы ка рыс тоў ваць па ху чыя ду хі. 
Але гэ та раз драж няе ню халь ныя рэ-
цэп та ры. Лі чу, што ўсё доб ра, ка лі 
гэ та ў ме ру.

Ад На тал лі да зна лі ся пра ці ка-
вую маг чы масць зра біць су моўе 
больш па спя хо вым.

— Ёсць та кі пры ём — Elevator 
speech, ён шы ро ка вы ка рыс тоў-
ва ец ца ў ася род дзі стар та паў і 
біз не су, але мо жа быць ка рыс ны і 
пры по шу ку ра бо ты. Яго асноў ная 
ад мет ная ры са — не аб ход насць 
прад ста віць ся бе па тэн цый на му 
пра ца даў цу або ін вес та ру за аб ме-
жа ва ную коль касць ча су, на прык-
лад, на пра ця гу яко га ліфт вя зе па-
са жы раў на па верх (звы чай на ад 30 
да 60 се кун даў). Са ма прэ зен та цыя 

ў ліф це — на дзей ны спо саб за ці-
ка віць вель мі за ня та га ча ла ве ка і 
пра цяг нуць гу тар ку паз ней у больш 
кам форт най аб ста ноў цы.

— Ёсць тое, што вы клі кае 

здзіў лен не або за сму чае вас пас-

ля раз мо вы з кан ды да та мі?

— Ня ўмен не за да ваць пы тан ні. 
Час та іх у юна коў і дзяў чат ня ма, а 
для прад стаў ні коў кам па ніі гэ та азна-
чае, што і ці ка вас ці да ва кан сіі, ра-
бо ты ме на ві та ў іх так са ма не ха пае. 
На вош та за пра шаць та кіх да ся бе?... 
Але не трэ ба за вуч ваць уні вер саль ны 
спіс пы тан няў, які мож на су стрэць на 
мно гіх сай тах у ін тэр нэ це. Вы бе ры-
це толь кі тыя, якія для вас са праў ды 
важ ныя. І яшчэ: пе рад су моў ем або 
пас ля не за бы вай це спы таць у эй-
ча раў, праз коль кі ча су вам да дуць 
ад каз, па ды хо дзі це вы ім ці не.

На тал ля за зна чае, што мно гія 
сту дэн ты, якія хо чуць пра ца ўлад ка-
вац ца ў кам па нію, упэў не ны: сац-
сет кі — гэ та іх аса біс тая пра сто ра. 
«Але гэ та не так. Пе рад су стрэ чай 
на су моўі рэ кру та ры мно гіх фір маў 
аба вяз ко ва пра гля да юць ва шы ста-
рон кі. Та му па ра да ўсім — пе рад 
тым, як шу каць ра бо ту, уваж лі ва 
пра гледзь це іх. Ка лі дзесь ці су стра-
ка ец ца не цэн зур ная лек сі ка — з 
вя лі кай до ляй ве ра год нас ці вас не 
пры муць на ра бо ту, на ват ка лі вы — 
пра фе сі я нал сва ёй спра вы».

— Якіх ма ла дых лю дзей су-

стра ка е це на су моўі най час цей: 

ня ўпэў не ных у са бе або на ад ва-

рот, тых, хто лі чыць, што лю бое 

за да дзе нае пы тан не яму па сі-

лах?

— Пры клад на ад ноль ка вая коль-
касць і тых, і ін шых. За над та са ма-
ўпэў не ны звы чай на ка жа: «Я гэ та га 
не ве даю, але ж не праб ле ма ад-
крыць гугл і па чы таць». Зра зу ме ла, 
што ве даць усё не маг чы ма, і та му 
ка лі та кая сі ту а цыя ад бы ва ец ца 
раз-дру гі — гэ та пры маль на. Але 
не больш — ве ды ў га ла ве па той 
ва кан сіі, па якой улад коў ва е це ся, 
быць па він ны. Зда ра юц ца і вы пад кі, 
ка лі кан ды дат за пэў ні вае нас, што 
ён усё чы таў, амаль усё ве дае, але 
ка лі мы па чы на ем «га няць» яго па 
роз ных ас пек тах ра бо ты, вы свят-
ля ец ца, што сло вы не су па да юць з 
рэ аль нас цю. Або ін шая спра ва: «Я 
не ве даю ад ка зу на пы тан не, маг-
чы ма, я ўво гу ле ні чо га не ве даю, 
лепш пай ду да до му...», — ка жа 
юнак або дзяў чы на. Але на вош та 
так ся бе не па ва жаць? Не вы вы-
ра ша е це, кры тыч нае ня ве дан не ад-
ка зу на пы тан не ці не, гэ та ро біць 
ваш па тэн цый ны най маль нік. Та му 
не на строй вай це ся за га дзя на дрэн-
ны вы нік.

І на пры кан цы Наталля Бурэц 
да дала: «Вас пры ма юць на ра бо ту 
за тое, якія вы ёсць на са май спра-
ве. Не трэ ба вель мі ста рац ца, на-
прык лад, быць ка му ні ка бель ным, 
ка лі ў жыц ці вы сціп лы, спа кой ны 
ча ла век. Не на ту раль насць у па во-
дзі нах заў сё ды кі да ец ца ў во чы».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та да дзе на ге ра і няй.

Бачыць мэтуБачыць мэту Пра ца ўлад ка вац ца, 
па куль едзе ліфт...

Як ма ла дым 
знай сці сваё 
«мес ца пад сон цам»

«Кож ны най маль нік 
хо ча ўзяць у ка лек тыў та го, 
хто збі ра ец ца раз ві вац ца 
і доў га зна хо дзіц ца ў 
кам па ніі. Та му вы бі рай це 
тую спе цы яль насць, якая 
са праў ды вам да спа до бы».

«Кан ды да ты пры хо дзяць 
на гу тар ку, каб улад ка вац ца 
на ра бо ту, а не каб 
пра дэ ман стра ваць свой стыль. 
Та му лепш, каб адзен не бы ло 
звык лым і зруч ным». 
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