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— Вы хо дзiць, што ў асноў-

ным ваш цэнтр i зай ма ец ца 

пад рых тоў кай, пе ра пад рых тоў-

кай i па вы шэн нем ква лi фi ка цыi 

кад раў?

 — I да ты чыц ца гэ та як ра бо-

чых, так i спе цы я лiс таў i кi раў нi-

коў прад пры ем стваў. А сё ле та з 

кра са вi ка, згод на з па ста но вай 

Саў мi на, у нас з'я вi ла ся но вая за-

да ча: мы бу дзем пра во дзiць атэс-

та цыю асоб, што прэ тэн ду юць на 

па са ду слу жа чых ар га нi за цый, 

якiя ажыц цяў ля юць экс плу а та цыю 

жыл лё ва га фон ду цi аказ ва юць 

жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гi.

 — Сён ня ў ва шым цэнт ры 

рэа лi зу ец ца ка ля 120 на ву чаль-

ных пра грам. Ча му ву чац ца спе-

цы я лiс ты?

 — Слу ха чы пра хо дзяць тэ а рэ-

тыч нае i прак тыч нае на ву чан не  — 

ме на вi та для гэ та га ў нас ство ра ны 

спе цы яль ныя кла сы. На прык лад, 

яны ву чац ца аб слу гоў ваць са су ды 

пад цiс кам, аб слу гоў ваць жыл лё-

вы фонд у су час ных умо вах цi iх 

ву чаць быць больш клi ен та а ры-

ен та ва ны мi. На прык лад, тыя ж 

ха ус-май стры, якiя бу дуць зай мац-

ца комп лекс ным аб слу гоў ван нем 

бу дын каў, ад ра зу вы ву ча юць тэ-

о рыю i трэ нi ру юц ца на на шых 

трэ на жо рах па во да за бес пя чэн нi 

i ацяп лен нi i толь кi по тым iдуць на 

прак ты ку ў ар га нi за цыi ЖКГ. Вы-

бу да ва ны та кiм чы нам на ву чаль-

ны пра цэс да зва ляе мi нi мi за ваць 

ры зы ку са пса ван ня дзе ю ча га да-

ра го га аб ста ля ван ня i пры гэ тым 

да зва ляе дэ та лё ва вы ву чыць усе 

ню ан сы, якiя звя за ны з гэ тай пра-

фе сi яй.

 — Але ж для якас най аду ка-

цыi трэ ба па ста ян на ўдас ка наль-

ваць сам пра цэс на ву чан ня?

 — Ме на вi та та му мы i ўка ра нi-

лi ўнi каль ную пра гра му 3D-вi зу а-

лi за цыi жы ло га до ма i цеп ла во га 

пунк та, якая да зва ляе не толь кi 

пра во дзiць на ву чан не, але i аказ-

вае прак тыч ную да па мо гу пры аб-

слу гоў ван нi бу дын каў. Пан дэ мiя 

ка ра на вi ру са так са ма да зво лi ла 

па-iн ша му па гля дзець на аду ка-

цый ны пра цэс, i мы ўка ра нi лi дыс-

тан цый нае на ву чан не спе цы я лiс-

таў. На прык лад, для вы зна чэн ня 

дзе ла вых i асо бас ных якас цяў мы 

рас пра ца ва лi пра гра му псi ха ла гiч-

на га тэс цi ра ван ня, так са ма ёсць 

маг чы масць пра хо джан ня рэ пе ты-

цый на га тэс цi ра ван ня, i ўсё гэ та 

мож на ра бiць ад да ле на i круг ла -

су тач на. Акра мя та го, усе кан суль-

та цыi з вы клад чы ка мi мы пра во-

дзiм ан лайн, i ехаць у Мiнск зу сiм 

не аба вяз ко ва. Усе гэ тыя тэх нiч-

ныя ра шэн нi да зва ля юць прад пры-

ем ствам знач на знi жаць за тра ты 

на на ву чан не су пра цоў нi каў.

 — Ад нак не толь кi ж пан дэ-

мiя паў плы ва ла на вы бу доў ван-

не больш су час на га па ды хо ду 

да на ву чан ня?

 — Мы па ста ян на рас пра цоў ва-

ем элект рон ныя пад руч нi кi, пра-

во дзiм вэ бi на ры, а не так даў но 

на ват ства ры лi спе цы яль ны клас 

па абы хо джан нi з цвёр ды мi ка му-

наль ны мi ад хо да мi i дру гас ны мi 

ма тэ ры яль ны мi рэ сур са мi. З да па-

мо гай да поў не най рэ аль нас цi мы 

дэ ман стру ем спе цы я лiс там, як пра-

цуе гэ тая сiс тэ ма ў Бе ла ру сi. Для 

план шэ таў ство ра на спе цы яль ная 

пра гра ма, i праз яе мож на ўба чыць 

iн фар ма цый ны ро лiк, пры све ча ны 

тэ ме ад хо даў, пра гу ляц ца па роз-

ных раз дзе лах, уба чыць пра цэс 

пе ра пра цоў кi ад хо даў i што мож на 

з iх атры маць. Так са ма на стэн дзе 

ў кла се мож на знай сцi ўзо ры пе-

лет i гра нул. А ў да да так да гэ та га 

рас пра ца ва ны i на столь ныя да па-

мож нi кi  — кнi гi з QR-ко дам, якi 

чы тае тая ж са мая пра гра ма. На 

на шым сай це мож на знай сцi ўсю 

не аб ход ную iн фар ма цыю пра на-

ву чан не, мы рас пра ца ва лi сэр вiс 

для зруч най апла ты праз QR-код, 

а ўсе пла ны i гра фi кi кi раў нi кi прад-

пры ем стваў атрым лi ва юць з вi зiт-

ка мi з QR-ко дам, iн фар ма цыя на 

якiх ад наў ля ец ца кож ны ты дзень. 

Слу ха чам трэ ба толь кi за ха цець 

ска рыс таць усё гэ та.

 — I вель мi ж важ на, каб i вы-

клад чы кi не ад ста ва лi...

 — Не так даў но з ка ле га мi з 

Гер ма нii мы пад пi са лi па гад нен не, 

згод на з якiм, на шы вы клад чы кi 

бу дуць мець маг чы масць вы ву-

чыць не толь кi но выя ме та ды на-

ву чан ня, але i но выя тэх на ло гii. 

Яны бу дуць на вед ваць прад пры-

ем ствы ў рам ках дыс цып лiн, якiя 

вы кла да юць слу ха чам. Так са ма 

ра зам з ня мец кi мi ка ле га мi мы 

да мо вi лi ся рэа лi зоў ваць пра ект 

па пад рых тоў цы кад ра вых рэ сур-

саў для га лi ны абы хо джан ня з ад-

хо да мi i па ўка ра нен нi су час ных 

тэх на ло гiй пер ша снай апра цоў кi i 

вы ка ры стан ня дру гас най сы ра вi-

ны ў Бе ла ру сi. Га лоў най яго мэ тай 

вы сту пае вы ра шэн не праб лем у 

гэ тай сфе ры. Мы пла ну ем на ват 

на браць гру пу спе цы я лiс таў-вы-

клад чы каў, якiя прой дуць на ву-

чан не па кi рун ках, пра пi са ных у 

на шым па гад нен нi, па якiх у бу-

ду чым ста нуць на ву чаць спе цы я-

лiс таў сфе ры ЖКГ.

 — А цi мо гуць спе цы я лiс ты 

вы пад ко ва двой чы тра пiць на 

на ву чан не да вас?

 — Ме на вi та для гэ та га мы ства-

ры лi пра грам ны комп лекс «Ста-

тыс ты ка», якi па ста ян на ад наў ля-

ец ца. Тут са бра ны звест кi пра тых, 

хто ўжо прай шоў атэс та цыю, пра 

тое, якiя сер ты фi ка ты бы лi вы да-

дзе ны, ка лi лю дзям спат рэ бiц ца 

зноў пра хо дзiць атэс та цыю. Ця пер 

мы рас пра цоў ва ем но выя па ды хо-

ды да фар мi ра ван ня бан ка да ных 

i пла ну ем вес цi ўлiк усiх тых асоб, 

якiя на ват прос та пра хо дзi лi на ву-

чан не ў на шым цэнт ры.

 — Што ж да ты чыц ца атэс-

та цыi  — ня даў на прын цы по ва 

змя нi лi ся па ды хо ды. Сён ня яе 

аба вя за ны пра хо дзiць усе, хто 

прэ тэн дуе на кi ру ю чую па са ду 

ў сфе ры ЖКГ?

 — I ка лi яны не прой дуць атэс-

та цыю, то прос та не змо гуць зай-

маць па са ду. Уся го ад зна ча на 

шэсць га лiн, па якiх прэ тэн дэнт бу-

дзе зда ваць эк за мен. Па якой з iх 

кан крэт на, ужо бу дзе за ле жаць ад 

сфе ры дзей нас цi прад пры ем ства. 

Пры гэ тым хтось цi мо жа зда ваць 

эк за мен ад ра зу па ўсiх, а хтось-

цi  — толь кi па ад ной. Ка лi спе-

цы я лiст вы ра шыць змя нiць мес ца 

ра бо ты, але сфе ра дзей нас цi за-

ста нец ца тая ж, то зноў пра хо дзiць 

атэс та цыю яму не трэ ба. Ка лi ж, 

на прык лад, га лоў ны iн жы нер ЖЭУ 

па жа дае пе рай сцi на та кую ж па-

са ду, але ў ар га нi за цыю, якая ўжо 

зай ма ец ца вы ва зам цвёр дых ка-

му наль ных ад хо даў, то эк за мен ён 

па вi нен бу дзе здаць зноў, але ўжо 

па iн шых кi рун ках.

 — I якiм чы нам пра хо дзiць 

эк за мен?

 — У фор ме кам п'ю тар на га тэс-

цi ра ван ня. Звы чай на ад на га лi на 

атэс та цыi ўклю чае 60 пы тан няў, 

ад на па ло ва з якiх ад но сiц ца да 

пра фе сiй най пад рых тоў кi, а дру-

гая  — да тэ а рэ тыч ных ве даў 

асноў эка но мi кi, бух гал тар ска га 

ўлi ку, ахо вы пра цы, за ка на даў ства 

аб ба раць бе з ка руп цы яй, пра цы, 

ад мi нiст ра цый ных пра цэ дур, зва-

ро таў гра ма дзян i юры дыч ных 

асоб, жыл лё ва га за ка на даў ства. 

Ка лi ж ча ла век бу дзе зда ваць эк-

за мен ад ра зу па не каль кiх га лi-

нах, то на гэ тыя 30 тэ а рэ тыч ных 

пы тан няў ён ад ка жа толь кi адзiн 

раз, i ў кож най га лi не бу дзе ўжо 

толь кi 30 пы тан няў, якiя бу дуць ад-

но сiц ца ме на вi та да пра фе сiй най 

пад рых тоў кi. На пад ры хтоў ку ад-

ка зу слу ха чу да ец ца ад на хвi лi на, 

i лi чыц ца, што ён па спя хо ва здаў 

эк за мен, толь кi ў тым вы пад ку, ка-

лi ад ка заў не ме ней чым на 85 % 

пы тан няў. Ка лi эк за мен быў не 

зда дзе ны, то прэ тэн дэн ту трэ ба 

на на ва прай сцi ад мi нiст ра цый ную 

пра цэ ду ру i здаць эк за мен.

 — Атэс та цыю аба вя за ны 

прай сцi на ват асо бы, якiя прэ-

тэн ду юць на па са ду стар шы нi 

праў лен ня. А што да ты чыц ца iх 

на ву чан ня ў цэ лым?

 — Наш цэнтр  — пер шы, якi 

ўка ра нiў пра гра му на ву чан ня для 

iх, але, на мой по гляд, 56 га дзiн 

для на ву чан ня вель мi ма ла, тут 

па тра бу ец ца больш пра фе сiй ная 

пад рых тоў ка. Дом  — скла да ная 

iн жы нер ная кан струк цыя, i кi ра-

ваць iм па вiн ны пра фе сi я на лы. 

Маг чы ма, з ця гам ча су мы па вя-

лi чым коль касць га дзiн.

 — Гэ та зна чыць, што перш за 

ўсё для пра фе сiй на га кi ра ван ня 

ма ё мас цю па трэб ны пра фе сi я-

нал?

 — Для па спя хо ва га раз вiц ця 

лю бой сфе ры па трэб ны вы со ка-

ква лi фi ка ва ныя кад ры, i за бяс-

пе чыць якас ную пад рых тоў ку, 

пе ра пад рых тоў ку, па вы шэн не 

ква лi фi ка цыi спе цы я лiс таў сфе-

ры ЖКГ да зва ля юць ву чэб ныя 

цэнт ры. Ад нак iм са мiм трэ ба 

па ста ян на пра ца ваць над ства-

рэн нем i ад наў лен нем су час най 

ву чэб на-ма тэ ры яль най ба зы, 

рас пра цоў кай ву чэб на-пра грам-

най да ку мен та цыi i ад каз на па-

ды хо дзiць да вы ба ру вы клад чы-

каў. I са мае га лоў нае  — лю бы 

спе цы я лiст цi кi раў нiк прад пры-

ем ства па вi нен ра зу мець, што 

ад яго ве даў, на вы каў i ўмен няў 

за ле жыць не толь кi эфек тыў ная 

ра бо та прад пры ем ства, але i ў 

цэ лым ра бо та сiс тэ мы жыл лё ва-

ка му наль най гас па дар кi.

Ва ле рыя КIС ЛАЯ.
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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на 

III квар тал або II паў год дзе 2020 го да — за паў-

няй це карт ку ўдзель нi ка, вы ра зай це i да сы лай-

це да 16 лi пе ня 2020 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 

вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А, г. Мiнск, 220013.

Ся род пад пiс чы каў 17 лi пе ня 2020 го да бу дуць 

ра зы гра ны 7 та но мет раў A&D i су пер прыз — ма са-

жор руч ны Bradex. Вы нi кi бу дуць апуб лi ка ва ны 

ў га зе це «Звяз да» да 25 лi пе ня 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак-

цыi да 30 ве рас ня 2020 го да пры па да чы квi тан цыi аб пад пiс цы на 

«Звяз ду» на III квар тал або II паў год дзе 2020 го да i паш пар та. Пас ля 

30 ве рас ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма-

юц ца. Умо вы рэ клам най гуль нi «Ле та ў ра дасць са «Звяз дой» чы тай це 

ў ну ма ры 112 га зе ты «Звяз да» ад 11 чэр ве ня 2020 го да.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мiн пра вя дзен ня гуль нi — з 15.06.2020 да 30.09.2020.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi № 3800 ад 08.06.2020 го да, вы да дзе на 
Мi нiс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю Рэс пуб лi кi Бе ла русь.

«Ле та ў ра дасць са «Звяз дой»

Клi ен та а ры ен та ва насць Клi ен та а ры ен та ва насць 
i псi ха ла гiч нае тэс цi ра ван неi псi ха ла гiч нае тэс цi ра ван не

Па вод ле апе ра тыў ных да ных 

МНС, з-за пра хо джан ня на валь-

нiч на га фрон ту з па ры ва мi вет ру 

(да 18 м/с) у ня дзе лю па цяр пе лi 

адзiн на се ле ны пункт у Бя рэ зiн-

скiм ра ё не Мiн скай воб лас цi i 

адзiн на се ле ны пункт у Глус кiм 

ра ё не Ма гi лёў скай воб лас цi. Па-

шко джа ны да хi ад на го жы ло га 

до ма, ад на го вы твор ча га i ад на го 

сель ска гас па дар ча га бу дын каў.

У Бя рэ зiн скiм ра ё не за фiк са ва ны 

45 вы пад каў па дзен няў дрэў на лi нii 

элект ра пе ра да чы. Без элект ра за-

бес пя чэн ня за ста ва лi ся 33 на се ле-

ныя пунк ты i 8 сель ска гас па дар чых 

бу дын каў. Для элект ра за бес пя чэн ня 

ма лоч на та вар ных фер маў бы лi за-

дзей нi ча ны ге не ра та ры МНС i iн шых 

ар га нi за цый. У 22.50 элект ра за бес пя-

чэн не спа жыў цоў бы ло ад ноў ле на.

У Ба ры са ве Мiн скай воб лас цi ў 

вы нi ку вы па дзен ня апад каў у вы гля-

дзе даж джу (з 12.00 да 19.00 вы па ла 

31,6 мм пры ся рэд ня ме сяч най нор ме 

85 мм) бы лi пад топ ле ныя 6 пад вор каў 

i адзiн учас так да ро гi.

Па цяр пе лых ня ма, ра бо та аб' ек таў 

жыц це за бес пя чэн ня не па ру ша ная. 

Ра бот нi ка мi МНС i iн шых ар га нi за цый 

пра во дзi лi ся ра бо ты па ад пам поў ван-

нi ва ды, рас пi лоў цы i ўбор цы дрэў, 

што зва лi лi ся. Вя дуц ца ад наў лен чыя 

ра бо ты.

Па да ных ДВА «Бел энер га», на 

пра ця гу су так на тэ ры то рыi кра i ны 

пе ры я дыч на па ру ша ла ся элект ра за-

бес пя чэн не 279 на се ле ных пунк таў, 

42 сель ска гас па дар чых бу дын каў i 

855 транс фар ма тар ных пад стан цый. 

Ад клю чэн нi апе ра тыў на лiк вi да ва лi ся 

ава рый ны мi бры га да мi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НА ВАЛЬ НIЧ НЫ ФРОНТ НА РА БIЎ БЯ ДЫ
СтыхіяСтыхія
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