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Матэрыялы падрыхтаваў 

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Ме ра пры ем ства пра во дзі ла ся мі лі-

цэй скім ве дам ствам адзі нац ца ты раз. 

Сё ле та ў фі нал вый шлі 14 сем' яў, якія 

прад стаў ля юць ГУ УС Мін гар вы кан-

ка ма, УУС абл вы кан ка маў, уста но вы 

аду ка цыі, дэ парт амен ты ахо вы, вы-

ка нан ня па ка ран няў МУС, а так са ма 

ўнут ра ныя вой скі МУС. Фі на ліс там ак-

цыі бы лі ўру ча ны па дзя кі ад імя мі ніст-

ра, уні каль ныя дып ло мы і па мят ныя 

па да рун кі.

Ся род фі на ліс таў — сям'я Фурсаў. Яе 

г ала ва — пад пал коў нік мі лі цыі Ві таль Ана-

толь е віч — стар шы вы клад чык Цэнт ра па-

вы шэн ня ква лі фі ка цыі кі ру ю чых ра бот ні каў і 

спе цы я ліс таў МУС. З'яў ля ю чы ся ку ра та рам 

ву чэб най гру пы, Ві таль Фурс знач ную ўва-

гу ўдзя ляе гра ма дзян ска-па тры я тыч на му 

вы ха ван ню кур сан таў. Па яго іні цы я ты ве 

пра вод зяц ца эк скур сіі па гіс та рыч ных і па-

мят ных мяс ці нах Мін ска, ар га ні зу юц ца на-

вед ван ні кі на тэ ат раў, тэ ат раў, спар тыў ных 

пля цо вак, му зе яў. За хап ля ец ца ба раць бой і 

дзю до, чы тан нем лі та ра ту ры. Вы хоў вае ра-

зам з жон кай Свят ла най чац вя рых дзя цей.

На ту раль на, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» не 

мог прай сці мі ма та ко га ці ка ва га ча ла ве ка.

— Ві таль Ана толь е віч, рас ка жы це, як 

вы прый шлі на служ бу ў МУС?

— Пас ля тэх ні ку ма мя не пры зва лі ва 

ўнут ра ныя вой скі ў 1995-м, — ус па мі нае 

Ві таль Фурс. — Праз пяць ме ся цаў атры маў 

зван не ма лод ша га сяр жан та. По тым стаў 

ка ман дзі рам ад дзя лен ня, а кры ху паз ней — 

на мес ні кам ка ман дзі ра ўзво да. Атры маў на-

кі ра ван не ў Ва ен ную ака дэ мію на фа куль тэт 

унут ра ных вой скаў. На гэ тым фа куль тэ це 

да ва лі вы шэй шую юры дыч ную аду ка цыю. 

У 1996 го дзе гэ та бы ло вель мі прэ стыж на: 

юрыс таў та ды бы ло ма ла. Кон курс, да рэ чы, 

скла даў ча ты ры ча ла ве кі на мес ца.

— Па дзя лі це ся га да мі ву чо бы. Бы ло 

ці ка ва?

— Вя до ма, ці ка ва, — усмі ха ец ца Ві таль 

Ана толь е віч. — Но выя ўра жан ні, но выя ве-

ды. Су ма ваць не бы ло ка лі. Вя лі кая ўва га 

ўдзя ля ла ся не толь кі ву чо бе, але і фі зіч най 

пад рых тоў цы. Я ж зай маў ся дзю до з трэ ця га 

кла са, з'яў ля ю ся май страм спор ту ў гэ тым 

вы гля дзе адзі на бор стваў. У ака дэ міі быў 

у збор най па сам ба і дзю до, удзель ні чаў у 

раз на стай ных спа бор ніц твах. На чэм пі я на це 

Уз бро е ных сіл кра ін СНД за няў дру гое мес-

ца ў ва га вой ка тэ го рыі да 100 кі ла гра маў.

— Па ча так шля ху ўраж вае. Як пра соў-

ва ла ся ва ша служ ба да лей?

— Ча ты ры га ды ад ву чыў ся ў Ака дэ міі. 

Прый шоў ту ды стар шым сяр жан там, за тым 

атры маў стар шы ну, вы пус ціў ся са зван нем 

лей тэ нан та ў 2000 го дзе. Зда ваў тэс ты ў «Ал-

маз» — і зда ваў па спя хо ва. Ка лі ка ман дзір 

спе цы яль нага атрада хут ка га рэ ага ван ня аб 

гэ тым да ве даў ся, вы клі каў да ся бе і пра па на-

ваў па са ду ка ман дзі ра гру пы. Та кім чы нам, 

пас ля за кан чэн ня фа куль тэ та ўнут ра ных 

вой скаў пой шоў слу жыць у САХР. Тры га ды 

быў ка ман дзі рам гру пы.

— САХР — сур' ёз нае пад раз дзя лен не. 

Бы ло цяж ка, не бяс печ на?

— Бы ло і цяж ка, і не бяс печ на, — зноў 

усмі ха ец ца пад пал коў нік мі лі цыі. — Служ ба 

спе цы фіч ная, та му пад ра бяз нас ці я рас каз-

ваць не бу ду. Так, вя до ма, ха па ла вост рых 

мо ман таў. Ме лі мес ца і за тры ман ні, і ўся кія 

вост рыя сі ту а цыі. Але спраў ля лі ся. На пэў на, 

та му што бы лі доб ра трэ ні ра ва ныя.

— І там так са ма — спорт?

— А як жа! Трэ ні роў кі іш лі па ста ян на, у 

тым лі ку і па ру ка паш ным боі. І бы лі яны 

да во лі жорст кія. На прык лад, ад пра цоў ва лі 

за тры ман ні на са міх са бе. Схват ка, хай са бе 

і трэ ні ро вач ная, ідзе ў поў ны кан такт, зда-

ра лі ся і па шко джан ні. Ну ні чо га, за тое ёсць 

што ўспом ніць. Пра ца на пру жа ная, але ці ка-

вая. Ёсць эле мент раз віц ця. Да рэ чы, ка лі я 

прый шоў у САХР, у ма ёй гру пе бы ло шэсць 

бай цоў, а праз тры га ды — ужо тры нац цаць. 

Кож ны ба ец — гэ та элі та, уні кум. Яго трэ ба 

знай сці, пад рых та ваць, вы ха ваць ад па вед-

на па стаў ле ным за да чам. Цэ лая на ву ка.

— А дзе слу жы лі пас ля?

— Пас ля САХ Ра пе ра вёў ся ў спец пад раз-

дзя лен не ДПС «Стра ла».

— Чым зай ма ец ца «Стра ла»? Рас ка-

жы це пад ра бяз ней.

— «Стра ла» зай ма ец ца эс кар та ван нем 

вышэйшых служ бо вых асоб і дзяржаўных 

дэ ле га цый, — дзе ліц ца Ві таль Фурс. — Пра-

ца, якой быц цам бы не ві даць, але якая па-

ста ян на ро біц ца. Там усё вель мі дак лад ка 

ар га ні за ва на.

— У «Стра ле» так са ма не бяс печ на слу-

жыць?

— У мі лі цэй скай ра бо це заў сё ды ха пае 

не бяс пек, — за ўва жае бы лы сах ра вец. — 

Бы ва юць, на ту раль на, скла да нас ці і ў 

«Стра ле». Там ужо свая спе цы фі ка. У чым 

сэнс ра бо ты? У тым, каб не бы ло ўздзе ян ня 

на транс парт ны сро дак, у якім едзе супра-

ваджальная асо ба, ін шы мі транс парт ны мі 

срод ка мі. Акра мя та го, што клас кі ра ван ня 

па ві нен быць вель мі вы со кі, у пер шую чар гу 

важ ная псі ха ла гіч ная ўстой лі васць. Га лоў-

ны тэст: ці хо піць у ця бе сме лас ці ехаць па 

пра мой і не зва роч ваць, ка лі та бе на су страч 

ру ха ец ца на поў най хут ка сці не зна ё мы аў-

та ма біль?

— Гэ та зна чыць, вы бы лі як бы це ла -

ахоў ні кі на ко лах?

— Ну, мож на і так ска заць... — сціп ла 

сга джа ец ца пад пал коў нік мі лі цыі.

— Доў га слу жы лі ў «Стра ле»?

— У «Стра ле» я ад слу жыў тры нац цаць 

га доў. А ў са ка ві ку 2016 го да я прый шоў 

вы кла даць у Цэнтр па вы шэн ня ква лі фі ка-

цыі. Пе да го гі ка — да во лі ці ка вая на ву ка, 

якой трэ ба зай мац ца і зай мац ца. Ёсць свае 

скла да нас ці.

— Але ў вас жа не шко ла, дзе дзе ці 

па вод зяць ся бе па-роз на му. Тут — да рос-

лыя, дыс цып лі на ва ныя лю дзі, якія прый-

шлі ву чыц ца. Што тут скла да на га?

— Са праў ды, лю дзі да рос лыя, але трэ-

ба так па даць ма тэ ры ял, каб ад іх бы ла 

зва рот ная су вязь. Бо за некалькі ме ся цаў 

на ву чан ня кур сан ты атрым лі ва юць ве лі зар-

ны аб'ём ін фар ма цыі, і каб усё асэн са ваць,

трэ ба пры клас ці вя лі кую коль касць сіл, 

у тым лі ку і з бо ку вы клад чы ка.

Мая асноў ная дыс цып лі на — так ты-

ка-спе цы яль ная пад рых тоў ка су пра цоў-

ні каў ДПС ДАІ. Для леп ша га вы ву чэн ня 

аб ста ля ван ня, спец тэх ні кі да во дзіц ца вы-

яз джаць у дзе ю чае пад раз дзя лен не і там 

усе гэ тыя пры бо ры агля даць. І по тым у аў-

ды то рыі пад ра бяз на раз бі раць ме то ды ку 

іх вы ка ры стан ня. А на прык лад, для та го 

каб вы ву чыць ня спраў нас ці аў та ма бі ля, 

ідзём на стан цыю ды яг нос ты кі. Па да ро зе 

на стан цыю звяр та ем ува гу на дэ фек ты, 

ня спраў нас ці транс парт ных срод каў, якія 

су стра ка юц ца на ву лі цы, кур сан ты за да-

юць пы тан ні... Іс ну юць роз ныя пра гра-

мы, яны рэ гу ляр на пе ра гля да юц ца для 

ўдас ка на лен ня пра цэ су на ву чан ня. І я ўжо 

ра зу мею, што тут трэ ба ней кую пра гра му 

кры ху пад пра віць, ней кія тэ мы па мя няць 

мес ца мі, так, каб пра цэс на ву чан ня ішоў 

плаў на, каб ад но вы ця ка ла з дру го га.

— Вы з та кой ці ка вас цю пра гэ та ка-

жа це. Мо жа быць, пе да го гі ка ва ша пры-

зван не?

— На пе да го га я не ву чыў ся. Але ў мя-

не вя лі кі служ бо вы во пыт. За тры нац цаць 

га доў я доб ра да ве даў ся, што трэ ба су пра-

цоў ні ку ДПС на да ро зе. Та му я ма гу даць 

бу ду чым ін спек та рам ме на ві та тое, што ім 

спат рэ біц ца ў ра бо це.

— Мяр ку ю чы па тым, што ва шы пос-

пе хі ад зна ча ны ў Ма ла дзеч не гэ так вы-

со ка, у Цэнт ры па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

цэ няць ва шу пра цу.

— На пэў на, так. У мя не адзін з най леп-

шых вы ні каў за гэ ты год.

— З ча го ён скла да ец ца?

— Іс нуе рэй тынг вы клад чы каў. Гэ та і 

коль касць вы чы та ных га дзін, і коль касць 

пе ра пра ца ва ных ма тэ ры я лаў, і вы ез ды 

кур сан таў у дзе ю чыя пад раз дзя лен ні. 

А яшчэ — роз ныя ме ра пры ем ствы па-за 

ву чэб най пра гра май. Я тут амаль два га ды, 

спрак ты ка ваў ся ў пе да га гіч най дзей нас ці.

— На коль кі я ве даю, ва ша жон ка Свят-

ла на так са ма пе да гог?

— Так, яна са праўд ны пе да гог. Па пер-

шай аду ка цыі яна вы клад чык анг лій скай 

мо вы, па дру гой — са цы яль ны пе да гог-псі-

хо лаг. Праў да, ця пер яна ў дэ крэт ным ад-

па чын ку. Але ўсё роў на, «га рыць» сва ёй 

пра фе сі яй, у яе шмат пла наў, ідэй — мне 

ву чыц ца і ву чыц ца.

— Вы ста лі фі на ліс та мі ак цыі «Сям'я! 

Слу жым ра зам!». Рас ка жы це кры ху пра 

сваю сям'ю. Усё-такі, чац вё ра дзя цей — 

ня ма ла.

— Так, ня ма ла, — зга джа ец ца пад пал-

коў нік мі лі цыі. — Але, ве ры це, ні ко лі вя лі-

кую сям'ю не пла на ва лі. Так атры ма ла ся... 

Як га во рыц ца, усе дзе ці ад Бо га. Ча му я 

толь кі ра ды.

— Па спя ва е це да да ваць ува гу ўсім 

чац вя рым? Ве да е це, чым яны за хап ля-

юц ца, якія ў кож на га ін та рэ сы?

— Вя до ма! Ста рэй шай да чцэ Анас та сіі 

13 га доў, яна ву чыц ца ў вось мым кла се. 

Вель мі ак тыў на зай ма ец ца ма ля ван нем, 

на вед вае сек цыю пла ван ня. Глеб у пя тым 

кла се, ён за хап ля ец ца фут бо лам, хо дзіць 

на спар тыў ныя тан цы. Мі ра сла ва ў нас у 

трэ цім кла се, яна, як і ста рэй шая сяст ра, 

лю біць ма ля ван не, скла дае ў кам п'ю та ры 

свае пра гра мы. Са май ма лод шай, Эмі ліі, 

хут ка споў ніц ца тры га ды, і яна так са ма ўжо 

ся бе пра яў ляе.

— У Ма ла дзеч не ва шым дзе цям бы ло 

ці ка ва?

— Яшчэ б! На пля цоў цы ка ля Па ла ца 

куль ту ры ар га ні за ва лі вы стаў ку служ бо вай 

тэх ні кі і рэ тра аў та ма бі ляў, зброі і аму ні цыі. 

Яны ўсё пе ра гле дзе лі, пе ра ма ца лі сва і мі 

ру ка мі, зра бі лі фо та на па мяць... А ў хо-

ле Па ла ца ча ка ла вы стаў ка дзі ця чых мас-

тац кіх ра бот, фо та га зет пад раз дзя лен няў. 

А яшчэ — дэ гус та цыя пра дук цыі прад пры-

ем стваў Мін скай воб лас ці, вы ступ лен не 

струн на га квін тэ та. Шмат ці ка ва га. Ад чу-

ван ні не за быў ныя — для ўсёй сям'і.

— А ска жы це, у ва шай служ бо вай дзей-

нас ці сям'я, жон ка — па моч ні кі вам?

— Не па моч ні кі — тыл, — упэў не на га-

во рыць Ві таль Ана толь е віч. — І ён у мя не 

вель мі на дзей ны.

Асо баАсо ба КА ЛІ СЯМ'Я — 
НА ДЗЕЙ НЫ ТЫЛ

У Ма ла дзеч не ад бы ло ся ўша на ван не фі на ліс таў рэс пуб лі кан скай ак цыі МУС «Сям'я! Слу жым ра зам!»

Выстаўка рэтрамабіляў.

Сям'я ФУРСАЎ.


