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Па спець усю ды i да сяг нуць 

пос пе ху ва ўсiм — дэ вiз 

су час ных лю дзей. 

На коль кi гэ та маг чы ма — 

пы тан не ры та рыч нае. 

Асаб лi ва ка лi пры хо дзiц ца 

ад да ваць шмат ува гi, 

сiл пра цы i сям'i. 

Прэс-сак ра тар Мi нiс тэр ства 

ўнут ра ных спраў Воль га 

Ча ма да на ва рас ка за ла 

«Звяз дзе», як у яе 

атрым лi ва ец ца су мя шчаць 

сям'ю i кар' е ру.

— Воль га, па дзя лi це ся, ка лi 

лас ка, сак рэ там, як спа лу чаць 

ма ця рын ства i ра бо ту, якая па-

тра буе шмат ча су i сiл?

— Асаб лi ва га сак рэ ту ня ма. Уся 

спра ва ў пра вiль ным раз мер ка-

ван нi аса бiс та га i служ бо ва га ча су. 

Ка лi ўмець гэ тым упраў ляць, нi хто 

не за ста нец ца па крыў джа ны — нi 

дзе цi, нi пра ца. Гэ та за лог пос пе ху 

су час най, пра грэ сiў най жан чы ны, 

якая па вiн на быць не толь кi доб рай 

ма цi, але i ад каз ным кi раў нi ком. 

Бу дзе ня праў дай, ка лi я ска жу, 

што гэ та прос та. Пра вiль на ар га-

нi за ваць сваё жыц цё, пры трым лi-

вац ца та ко га рыт му — ка ла саль-

ная пра ца. I яна па тра буе пэў ных 

на ма ган няў, жыц цё вай муд рас цi i 

ўнут ра на га стрыж ню.

— Як на ву чыц ца кi ра ваць сва-

iм ча сам?

— Як i лю бы iн шы на вык, тайм-

ме недж мент раз вi ва ец ца па сту-

по ва. Су час ная жан чы на па вiн на 

быць усе ба ко ва раз вi тым ча ла ве-

кам, пер ша клас ным спе цы я лiс там, 

вы дат най ма май. Вель мi цяж ка па-

клас цi на ва гi сям'ю i кар' е ру. Тут 

не па вiн на быць пер шын ства, хо ць 

i су мя шчаць цяж ка. Сён ня ёсць усе 

ўмо вы, каб раз вi вац ца па роз ных 

кi рун ках. Са мае га лоў нае — не 

ба яц ца, не су мня вац ца. Заў сё ды 

кi ра вац ца пе ра ка на нас цю ў сва iх 

унут ра ных сi лах.

— Гэ та ва ша пры род ная 

якасць, цi прый шло ся яе вы-

хоў ваць?

— Хут чэй пры род ная. Ка лi я 

прый шла на служ бу ў 1999 го дзе, 

мно гiя мя не не ра зу ме лi, лi чы лi, 

што я раб лю вя лi кую па мыл ку. 

У той час жан чын вель мi не ах вот-

на пры ма лi на служ бу. Асаб лi ва 

хва ля ва ла пы тан не на конт дэ крэт -

на га ад па чын ку. Ус клад ня ла сi ту а-

 цыю i тое, што я скон чы ла Бе ла-

 рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт, а не 

Ака дэ мiю ўнут ра ных спраў. Але я 

не па ба я ла ся муж чын скай пра цы, 

ад сут нас цi воль на га ча су, iн шых 

цяж кас цяў. Я бы ла шчы ра ўпэў-

не на, што ха чу i на ват па вiн на слу-

жыць у ор га нах унут ра ных спраў. 

Неш та мя не ту ды цяг ну ла. Каб мне 

па ве ры лi, што я бу ду ад да на слу-

жыць, прый шло ся зра бiць амаль 

не маг чы мае. Я пе ра ка на ла ўсiх, 

што апраў даю да дзе ны мне шанц. 

I да гэ та га ча су мной ру хаюць 

на стой лi васць i мэ та на кi ра ва насць.

— На пэў на, на гэ тым шля ху 

прый шло ся ня лёг ка?

— Я ад ра зу вы ра шы ла для ся-

бе, што пер шыя га ды трэ ба пра-

ца ваць для ўся го i ўсiх, а по тым 

ужо аў та ры тэт пач не пра ца ваць на 

мя не. У ор га нах унут ра ных спраў 

шмат роз ных кi рун каў дзей нас цi. 

Мож на ўво гу ле не вы хо дзiць з ка-

бi не та, па ста ян на зай ма ю чы ся з 

да ку мен та мi. Для жан чы ны гэ та 

ап ты маль ны ва ры янт. Але не ў 

ма iм вы пад ку. Я пра ца ва ла ўчаст-

ко вым iн спек та рам, iн спек та рам 

па спра вах не паў на лет нiх, бы ла 

кi раў нi ком роз ных ад дзя лен няў мi-

лi цыi. Мая служ ба амаль нi ко лi не 

бы ла звя за на з ка бi не там, а толь кi 

з лё са мi лю дзей. Ка неш не, гэ та 

цяж ка i фi зiч на, i псi ха ла гiч на.

— На стаў нi кi цi ад на клас нi кi 

ва шых дзя цей здзiў ля юц ца, ка лi 

тыя дзе цi ка жуць, што iх ма ма — 

мi лi цы я нер?

— Бы ло та кое. Ма ма i та та пал-

коў нi кi мi лi цыi — не зу сiм тра ды-

цый ная сям'я. Са мi дзе цi ста вяц ца 

да гэ та га спа кой на. Вы ха ван не дзi-

ця цi азна чае не толь кi за бес пя чэн-

не яго са цы яль ных i ма тэ ры яль ных 

па трэб. Гэ та яшчэ i фар мi ра ван не 

яго ад но сiн да ся бе як да асо бы, да 

гра мад ства, да свай го пры зна чэн-

ня ў све це. I баць кi па вiн ны па каз-

 ваць прык лад, бо дзе цi ўбіра юць 

усё, як губ ка. Яны ка пi ру юць баць-

коў, ад гэ та га нi ку ды не дзец ца. 

Так, баць кi, якiя пра цу юць, не мо-

гуць пры свя чаць дзе цям столь кi 

ча су, коль кi б ха це ла ся. Але па-

трэб на па каз ваць, што дзе цi для 

iх вель мi важ ныя, цi ка выя. Га лоў-

нае, ад ра зу за пус цiць тра ды цыю 

да вер лi вых i па важ лi вых зно сiн 

па мiж баць ка мi i дзець мi. I та ды 

сям'я бу дзе моц ная.

— Рас ка жы це, ка лi лас ка, пра 

свае ся мей ныя тра ды цыi.

— Мы па вiн ны хоць бы адзiн 

дзень на ты дзень пра вес цi ра зам, 

з'ез дзiць у вёс ку, аб мер ка ваць на-

вi ны. На ша тра ды цыя — што год 

пла на ваць ад па чы нак, пра па ноў-

ваць роз ныя iдэi i ва ры ян ты яго 

ар га нi за цыi. Зi мой аба вяз ко ва ез-

дзiм ка тац ца на лы жах, на сан ках. 

Для на шай сям'i га лоў ная тра ды-

цыя — ра зам пра во дзiць час.

— Ва шы баць кi паў плы ва лi на 

вы бар пра фе сii?

— Я ста рэй шая ў сям'i i заў сё-

ды бы ла са ма стой ная, са ма iш ла 

да сва iх мэт. Баць кi нi ко лi мне не 

пе ра шка джа лi. Я з iмi ра i ла ся, яны 

вы каз ва лi сваё мер ка ван не, але 

кан чат ко вае ра шэн не я пры ма-

ла са ма. Лi чу пра вiль ным са мой 

нес цi ад каз насць за свой вы бар. 

Па тэн цы ял жан чы ны бяз меж ны, 

мне зда ец ца, яна мо жа ўсё. Са-

мае га лоў нае — не зла мац ца, не 

пад да цца эмо цы ям там, дзе гэ та 

не трэ ба, шчы ра лю бiць сваю пра-

цу. I вес цi за са бой сва iх дзя цей. 

Я ха чу, каб мае дзе цi га на ры лi ся 

тым, што я тут слу жы ла. Ха чу, каб

яны на свае во чы ба чы лi, як на са м-

рэч пра цу юць ра бот нi кi ор га наў

унут ра ных спраў. Дзе цям па трэб-

на час цей га ва рыць, што ты га на-

рыш ся тым, што ро бiш, та ды i ў iх 

усё атры ма ец ца.

— Як вы лi чы це, дзе цi пой-

дуць па ва шых сля дах?

— Iм яшчэ ра на ра бiць кан чат-

ко вы вы бар. Я не вы клю чаю, што 

яны за хо чуць звя заць сваё жыц цё 

з ор га на мi ўнут ра ных спраў. Дак-

лад на не бу ду гэ та му пе ра шка-

джаць, а толь кi пад тры маю. Як бы 

цяж ка нi бы ло, пра фе сiя мно га му 

мя не на ву чы ла i сфар мi ра ва ла 

мя не як ча ла ве ка. Вы нос лi васць, 

вы трым ка, мэ та на кi ра ва насць, 

жыц цё вая муд расць, тры ва лыя 

ад но сi ны да гра мад ства i жыц цё-

выя каш тоў нас цi ў мя не з'я вi лi ся 

дзя ку ю чы служ бе. Ка лi б не прай-

шла праз усе тыя вы пра ба ван нi, 

не вя до ма, якой бы я ста ла. Толь кi 

ў цяж кiх сi ту а цы ях мож на ча мусь цi 

на ву чыц ца. Я га на ру ся, што 20 га-

доў ад да ла аба ро не пра воў дзя цей 

i iх прад стаў нi коў. Не пе ра лi чыць 

лё сы, на якiя да вя ло ся паў плы-

ваць. Сён ня я не ўспом ню пэў ную 

гра ма ту за служ бо выя да сяг нен нi, 

але па мя таю кож нае сло ва па дзя-

кi ад лю дзей. Гэ та га лоў ны вы нiк 

служ бы i ўсiх на ма ган няў. I, ка неш-

не, мне як ма цi хо чац ца, каб мае 

дзе цi маг лi б пе ра жыць штось цi 

па доб нае.

— Воль га, па са да прэс-сак-

ра та ра Мi нiс тэр ства ўнут ра ных 

спраў па тра буе ве дан ня спе цы-

фi кi ра бо ты з жур на лiс та мi, су-

вя зяў з гра мад скас цю. Вам цяж-

ка бы ло з гэ тым ра за брац ца?

— Не ма гу ска заць, што я ад-

пра ца ва ла год на па са дзе прэс-

сак ра та ра i мне ад ра зу ста ла ўсё 

зра зу ме ла. Увесь час я вы ву чаю 

асаб лi вас цi гэ тай дзей нас цi. 

У не чым мне пра сцей, я дас ка на ла 

ве даю ра бо ту мi лi цы я не ра. Гэ-

та да па ма гае ўза е ма дзей нi чаць 

з жур на лiс та мi. Я ба чу поў ную 

кар цi ну i ма гу пра ду гле дзець, як 

бу дзе раз вi вац ца сi ту а цыя. Нi ко-

лi не ду ма ла, што бу ду звя за на з 

прэс-служ бай. Але я ўдзяч ная лё су 

за та кую маг чы масць. Вель мi ад-

каз на прад стаў ляць цэ лае мi нiс-

тэр ства. Па трэб на пры маць важ-

ныя ра шэн нi, рэ ага ваць, асаб лi ва 

сён ня, ка лi iн фар ма цый нае по ле 

вель мi шы ро кае i на сы ча нае не 

толь кi рэ аль ны мi на вi на мi, але i 

«фэй ка мi».

— На ваш по гляд, як трэ ба зма-

гац ца з «фэй ка вы мi» на вi на мi?

— А цi вар та з iмi зма гац ца, 

ка лi афi цый ныя кры нi цы да юць 

праў дзi вую iн фар ма цыю? Яшчэ 

не каль кi га доў та му мы на ват не 

ве да лi та ко га па няц ця, як «фэйк». 

А сён ня iх вель мi шмат — у са цы-

яль ных сет ках, у ме сен джа рах. 

Мя не як ча ла ве ка, якi пра цуе з 

iн фар ма цы яй, больш не па ко iць, 

што на ша мо ладзь сле па ве рыць 

гэ тай не пра ве ра най iн фар ма цыi 

i рас паў сюдж вае яе. Мне ад гэ-

та га ба лю ча, хо чац ца, каб лю дзi 

больш ве ры лi афi цый най iн фар-

ма цыi.

— Як з'я вi ла ся iдэя ва ша га 

аса бiс та га тэ ле грам-ка на ла?

— З са ма га па чат ку я ра зу ме ла, 

што як прэс-сак ра тар ма гу i па вiн-

 на за яў ляць, што ад бы ва ец ца ў ор-

га нах унут ра ных спраў, штось цi ка-

мен та ваць, тлу ма чыць. Мне бы ло 

важ на па ка заць, што мi нiс тэр ства 

тры мае ру ку на пуль се i не за ста-

ец ца ўба ку. Я ха це ла, каб, рас каз-

ва ю чы на вi ну, маг ла ад свай го iмя 

яе пра ка мен та ваць. Та кiм чы нам 

я ма гу звяр таць ува гу лю дзей, 

за клi каць iх па ду маць. I так мне 

пра сцей уза е ма дзей нi чаць з жур-

на лiс та мi, яны мо гуць атры маць 

мой ка мен та рый па тым цi iн шым 

пы тан нi ў ма iм тэ ле грам-ка на ле. 

Гэ та эка но мiць i iх, i мой час.

— Па вод ле ва ша га во пы ту 

ра бо ты ў iн спек цыi па спра вах 

не паў на лет нiх, дзе цi трап ля юць 

у по ле зро ку мi лi цыi, та му што 

баць кi не да гле дзе лi?

— Я так не ска за ла б. Пад ле так 

шмат ча су пра во дзiць у ка лек ты-

ве ра вес нi каў, якiя моц на ўплы ва-

юць на яго по гля ды i мер ка ван не. 

I на ват са мым ад каз ным i пiль ным 

баць кам скла да на гэ та цал кам 

кант ра ля ваць. Але ас но ва све та-

по гля ду, каш тоў нас цi, ад но сi ны да 

све ту фар мi ру юц ца ў сям'i. Моц ны 

стры жань, за кла дзе ны баць ка мi, 

не дасць пад лет ку на ра бiць па мы-

лак. Га лоў нае не ўпус цiць мо мант. 

I пад час ра бо ты з пад лет ка мi так-

са ма трэ ба пра ца ваць i з iх баць-

ка мi. Якi мi б нi бы лi на шы пад лет кi, 

яны праз свой уз рост асаб лi выя, з 

яшчэ не сфар мi ра ва ным све та по-

гля дам, i баць кi ня суць за iх ад каз-

насць. На шы дзе цi па вiн ны ве даць 

гiс то рыю, каб ца нiць су час насць i 

ра зу мець, якой па вiн на быць бу-

ду чы ня.

— Вы звяр та лi ся да баць коў, 

якiя бя руць дзя цей на ак цыi пра-

тэс таў. Зра зу ме ла, што ма лыя 

поў нас цю за ле жаць ад да рос-

лых. А што ра бiць з пад лет ка мi, 

якiя са мi мо гуць ту ды пай сцi?

— Так, ча сам баць кi на ват не 

ве да юць, ку ды пай шоў iх амаль 

да рос лы сын або дач ка. I ў та кiм 

вы пад ку трэ ба на да ваць асаб-

лi вую ўва гу яго ма ты вам. Не ка-

то рыя ве да юць, ку ды яны iдуць i 

на вош та. У та кiм вы пад ку раз мо-

вы, па пя рэ джан нi бу дуць не эфек-

тыў ныя, толь кi ад мi нiст ра цый ная 

ме ра да па мо жа. А ёсць тыя, хто не 

ра зу мее, што яны ро бяць. За трым-

лi ваць та ко га пад лет ка, вез цi яго ў 

РА УС i скла даць пра та кол не ла гiч-

на. Тут трэ ба раз маў ляць з баць-

ка мi, вы слу хаць iх па зi цыю i рас-

тлу ма чыць на ступ ствы для юнай 

псi хi кi. Мы зма га ем ся не за тое, 

каб склас цi як ма га больш пра та-

ко лаў, а каб за бяс пе чыць бяс пе ку 

не паў на лет ня га. I баць кi ў сваю 

чар гу па вiн ны аба ра нiць дзi ця ад 

та го, што мо жа на шко дзiць яго псi-

хi цы i све та по гля ду.

— А якi ўклад уно сiць у гэ та 

шко ла?

— Асноў ная за да ча шко лы — 

даць ве ды, сфар мi ра ваць куль ту-

ру па во дзiн, у тым лi ку i ў iн тэр нэ-

це, сён ня гэ та асоб ная куль ту ра. 

У шко ле дзе цi па вiн ны на ву чыц-

ца тры маць ся бе ў гра мад стве, 

кi ра вац ца пэў ны мi пра вi ла мi. 

Фар мi ру ю чы ве ды i пра вi лы па-

во дзiн, на стаў нi кi за клад ва юць 

у дзе цях пра вiль нае стаў лен не 

да ся бе, пры ро ды, Ра дзi мы. 

Я ўсё жыц цё бу ду ўдзяч на сва ёй 

на стаў нi цы, якая ўвесь школь ны 

час уклад ва ла ў мя не ве ды i тым 

са мым ра бi ла з мя не ча ла ве ка. 

Але асноў нае вы ха ван не па вiн на 

ажыц цяў ляц ца до ма, гэ та ад каз-

насць баць коў.

— Хi ба сён ня, ка лi ў кож на га 

ёсць сва бод ны до ступ у iн тэр-

нэт, дзя цей мож на цал кам кант-

ра ля ваць i аба ра няць ад шкод-

на га ўплы ву?

— На жаль, поў нас цю iх за сце-

раг чы не маг чы ма. Але аб са лют на 

рэ аль на кант ра ля ваць, на зi раць за 

сва iм дзi цем. Кож ны баць ка цi ма цi 

можа стаць блi жэй, па цi ка вiц ца, 

чым дзi ця за ня тае, што яго хва-

люе.

— Воль га, якi ваш асноў ны 

прын цып як ма мы?

— Я заў сё ды па вiн на быць пры-

кла дам для сва iх дзя цей. Як бы 

цяж ка нi бы ло су мя шчаць ро лю 

ма цi i кi раў нi ка, гра мад ска га дзея-

ча. Я не па вiн на быць пе рад сва i мi 

дзець мi сла бай цi раз драж нё най. 

Яны па вiн ны ба чыць мя не моц най 

i ак тыў най.

— Што вы мо жа це па жа даць 

усiм ма ту лям да Дня ма цi?

— Ма ма — гэ та не про са цёп-

лае сло ва. Яно змя шчае ў са бе 

шмат аба вяз каў. I як бы цяж ка нi 

пры хо дзi ла ся лю бой ма ме, я жа-

даю кож най жан чы не за ста вац ца 

ёю пры лю бым на двор'i, пры лю-

бых умо вах. Ма му нi хто нi ко лi не 

за ме нiць, толь кi яна па трэб на дзi-

ця цi. А якой ма май быць, кож ная 

ня хай вы ра шае для ся бе — стры-

ма най, эма цы я наль най, сум най цi 

шчас лi вай.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Фо та з аса бiс та га ар хi ва ге ра i нi.

Воль га ЧА МА ДА НА ВА:

«Я ПА ВIН НА БЫЦЬ 
ПРЫ КЛА ДАМ 

ДЛЯ СВА IХ ДЗЯ ЦЕЙ»

Са мае га лоў нае — не ба яц ца, 
не су мня вац ца. Заў сё ды 
кi ра вац ца пе ра ка на нас цю 
ў сва iх унут ра ных сi лах.


