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Су мес ны пра ект га зе ты «Звяз да», На цы я наль на га алiм пiй ска га ка мi тэ та і Мi нiс тэр ства спор ту i ту рыз му Рэс пуб лi кi Бе ла русь

«Ва ўні вер сі тэ це 
нас шмат 
ча му ву чаць, 
шмат ча му мы са мі 
не ву чым ся»

— Воль га, рас ка жы це 

пра сваю ра бо ту цяпер. 

На кім скан цэнт ра ва на ва-

ша ўва га?

— На ця пе раш ні мо мант 

у мя не толь кі ад на гру па — 

вы шэй ша га спар тыў на га 

май стэр ства. Мне ха це ла-

ся б пра ца ваць і з ін шы мі 

дзець мі, і я да па ма гаю сва ёй 

ка лежанцы, ка лі зна хо джу ся 

ў Брэс це. Але праз тое, што 

ад на з ма іх вы ха ва нак, На-

стас ся Шкур дай, па каз вае 

та кія вы со кія вы ні кі, я вель-

мі час та зна хо джу ся з ёй 

на збо рах. Каб ад па вя даць 

уз роў ню, На сці трэ ба спра-

ба ваць пла ваць у та кіх жа 

ўмо вах і з та кі мі ж моц ны мі 

спарт сме на мі. А пра ца ваць 

з дзець мі, ка лі ты ўвесь час 

з'яз джа еш, вель мі скла да на, 

та му ад ін шых груп я ад мо-

ві ла ся.

— Ця пе раш няя гру па — 

гэ та ваш пер шы са ма стой-

ны на бор дзя цей?

— Я па ча ла трэ ні ра ваць 

іх, ка лі са ма яшчэ зай ма-

ла ся спор там, та му што 

трэ ба бы ло не як за раб-

ляць у Мін ску. Мне та ды 

бы ло 19—20 га доў. Вель мі 

па да ба ла ся гэ тая ра бо та, 

вя лі кі дзя куй ма ім трэ не-

рам, бо яны сва ім ста ноў-

чым пры кла дам па каз ва лі, 

што пра ца трэ не ра — гэ та 

вель мі ня дрэн ная ра бо та. 

Хоць сён ня я здзіў ля ю ся 

лю дзям, якія ў гэ тай пра фе-

сіі ўсё жыц цё, — мне зда ец-

ца, што сі лы за канчва юц ца 

ўжо ця пер (усмі ха ец ца). Ва 

ўні вер сі тэ це нас шмат ча му 

ву чаць, шмат ча му мы са мі 

не ву чым ся, але, уліч ва ю чы 

сён няш нюю кан ку рэн цыю ў 

су свет ным спор це, трэ нер 

па ві нен быць вель мі аду ка-

ва ным ча ла ве кам. А лепш, 

ка лі са спарт сме нам пра цуе 

не адзін спе цы я ліст, бо ат лет 

мае па трэ бу і ў псі хо ла гу, і ў 

трэ не ру па фі зіч най пад рых-

тоў цы. На па чат ко вым уз-

роў ні тва іх ве даў ха пае, але 

да лей вель мі мно гае трэ ба 

мя няць у са бе і вель мі шмат 

ча му ву чыц ца.

Груп па, з якой я пра цую 

ця пер, — гэ та са праў ды мой 

пер шы на бор дзя цей у Брэс-

це. Я вя ду іх ужо 8—9 га-

доў, яны прый шлі да мя не, 

на огул не ўме ю чы пла ваць, 

пус ка лі бур бал кі і ву чы лі ся 

прос та ля жаць на ва дзе, 

а да рас лі да ўзроў ню май-

строў спор ту.

— Пры ем на на зі раць за 

та кім іх ста наў лен нем?

— Дзе ці пры хо дзяць, не 

ўме ю чы ра біць ні чо га, але 

пер шыя 2-3 га ды ў іх усё 

атрым лі ва ец ца, пра грэс 

вя лі кі і па ста ян ны. Тут ён 

не ўмеў ля жаць на ва дзе, 

а тут ужо па плыў, на ву чыў-

ся пла ваць дву ма спо са ба мі, 

ча тыр ма. Гэ та цяж кая пра ца, 

та му што ўсе дзе ці роз ныя, 

але за пра грэ сам заў сё ды 

вель мі пры ем на на зі раць. 

Ця пер ім як раз па 16 га доў, 

пе ра ход ны ўзрост, яны ўжо 

дай шлі да пэў на га ўзроў ню, 

і вы нік па ляп шаць знач на 

скла да ней. Тут ужо па чы на-

ец ца зу сім ін шая пра ца, та-

му што ты не ба чыш та ко га 

хут ка га пра грэ су. З ча сам 

трэ нер су ты ка ец ца з цяж кі мі 

рэа лі я мі. Ка лі ў дзя цей пе ра-

стае штось ці атрым лі вац ца, 

боль шасць зда ец ца на паў-

да ро зе, та му на ды хо дзяць 

та кія пе ры я ды, ка лі трэ ба 

па цяр пець, пе ра ча каць. 

А цяр пець заў сё ды вель мі 

скла да на і мне, і ім.

— Як вы шу ка е це для іх 

ма ты ва цыю?

— Мы з ва мі рас лі ў ін шы 

час. Ка лі я зай ма ла ся пла-

ван нем, мне ні хто не шу каў 

ма ты ва цыю, прос та ха це ла-

ся пла ваць, да та го ж усе ве-

да юць, што гэ та ка рыс на для 

зда роўя. Я ро дам з Ба ры са-

ва, дзе быў адзін ма лень кі 

ба сейн на ўвесь го рад, і ўмо-

вы там вы му ша лі жа даць 

толь кі леп ша га — да рэ чы, 

ця пер яны не над та змя ні-

лі ся. Каб да сяг нуць вы ні ку, 

трэ ба бы ло пе ра бі рац ца ў 

Мінск. У ця пе раш ніх дзя цей 

усё зу сім інакш — у Брэс-

це ство ра ны вель мі доб рыя 

ўмо вы, на ват на цы я наль-

ная ка ман да пра во дзіць 

свае збо ры тут. Для дзя цей 

ства ра юц ца льго ты для па-

ступ лен ня ў на ву чаль ныя 

ўста но вы па спар тыў ным кі-

рун ку, ар га ні за ва ны іх ад воз 

у ву чы лі шча, іх кор мяць, ім 

да дзе ны не рэ аль ныя за лы з 

ква лі фі ка ва ны мі спе цы я ліс-

та мі. Толь кі зай май ся! А зай-

ма ю чы ся доб ра, ты мо жаш 

вый гра ваць спа бор ніц твы, 

і гэ та бу дзе пры но сіць фі-

нан са вы пры бы так. Ця пер 

пра во дзіц ца су свет ная лі га 

пла ван ня, дзе спарт сме ны 

за раб ля юць вель мі доб рыя 

пры за выя, дзя ку ю чы гэ тай 

лі зе фі нан са вае за ах воч ван-

не з'я ві ла ся і на чэм пі я на це 

све ту. Гэ та зна чыць, пла ван-

не ста но віц ца і хо бі, і ра бо-

тай, а ка лі за лю бі мую спра-

ву ты яшчэ і гро шы атрым лі-

ва еш, па-мой му, гэ та вель мі 

доб рая ма ты ва цыя.

Са мы скла да ны мо мант 

з ма ты ва цы яй, на мой по-

гляд, на ды хо дзіць, ка лі дзе-

ці ву чац ца ў 5 кла се. Яны і 

іх баць кі ста яць пе рад вы ба-

рам: пай сці ў гім на зію або ў 

спар тыў ны клас. Та му што 

ка лі ву чыш ся ў звы чай най 

шко ле, вель мі скла да на да-

сяг нуць вы со ка га вы ні ку ў 

спор це. У нас у кра і не ча-

мусь ці іс нуе та кі стэ рэа тып, 

што спорт — гэ та для не 

вель мі вы со ка раз ві тых дзя-

цей, хоць рэ аль на гіс та рыч на 

ў све це пла ван не — гэ та від 

спор ту для арыс та кра таў, да-

зво ліць яго са бе маг лі толь кі 

вель мі за бяс пе ча ныя, аду-

ка ва ныя лю дзі. Ну і ў прын-

цы пе, ма ю чы маг чы масць 

ба чыць спарт сме наў вы со-

ка га ўзроў ню, ма гу ска заць, 

што дур ных лю дзей там ня-

ма, ёсць ат ле ты і не з ад ной 

вы шэй шай аду ка цы яй. Гэ та 

яшчэ вя лі кае пы тан не, што 

больш дае дзі ця ці: школь ная 

аду ка цыя або той жа спорт, 

ка лі ў 15 га доў ты ма еш маг-

чы масць ез дзіць за мя жу, 

гля дзець свет і пе рай маць 

во пыт. У ЗША, на прык лад, 

спорт — гэ та, на ад ва рот, 

рэ аль ная маг чы масць атры-

маць бяс плат ную аду ка цыю, 

та му баць кі са мі тлу ма чаць 

дзе цям, ча му ім трэ ба зай-

мац ца. У нас жа трэ не ру час-

та да во дзіц ца пра ца ваць не 

толь кі з дзець мі, але і з баць-

ка мі — ска жу шчы ра, у ма ёй 

дзей нас ці гэ та са мая не лю бі-

мая спра ва.

«За лю бым 
спарт сме нам 
ста яць моц ныя 
баць кі»

— На коль кі вя лі кую ро-

лю іг ра юць баць кі ў ста-

наў лен ні спарт сме на?

— Вель мі вя лі кую. Ра-

ней я час та збі ра ла баць коў 

і заў сё ды іх пра сі ла знай сці 

час і пра чы таць кні гу пра бія-

гра фію яко га-не будзь вя до-

ма га спарт сме на, звяр нуць 

ува гу на тое, што за лю бым 

спарт сме нам ста яць баць кі. 

Мо жа быць, ба бу ля ці дзя ду-

ля, але хтось ці вель мі моц-

ны. На прык лад, На сці вель-

мі па шан ца ва ла з баць ка мі 

ў гэ тым пла не, яны ні ко лі 

не пры му ша лі яе вы бі раць 

толь кі ву чо бу і аб мя жоў ваць 

ся бе ў ба сей не. Да мо жац ца 

дзі ця вы ні ку ці не, шмат у 

чым за ле жыць ме на ві та ад 

баць коў, хоць ча сам зда ец-

ца — лепш бы яны не бра-

лі та ко га ак тыў на га ўдзе-

лу, моц на ўмеш ва ю чы ся ў 

трэ ні ра валь ны пра цэс. Але 

да па мо га баць коў і іх ра зу-

мен не юным спарт сме нам 

вель мі па трэб ныя.

— Вы ча ка лі, што са 

сва ім пер шым жа на бо рам 

у та кім ма ла дым уз рос це 

для трэ не ра (Воль зе ўся го 

32. — Аўт.) да мо жа це ся та-

ко га вы со ка га вы ні ку?

— Гэ та бы ла мая мэ та. 

Я за кан чва ла сваю спар-

тыў ную кар' е ру, на за па сіў-

шы пэў ны во пыт, ра зу ме-

ла, ча го мне не ха пі ла для 

боль ша га пос пе ху і та му 

пры бліз на ве да ла, як рэалі-

за ваць гэ та ў дзе цях. Пры-

ехаў шы ў Брэст, я атры ма ла 

маг чы масць бяс плат на на-

бі раць дзя цей і пра ца ваць 

без аб ме жа ван няў: ва ды 

да лі коль кі трэ ба, за лы — 

якія трэ ба. Бы ло скла да на, 

та му што ней кі час я жы ла 

ў ба сей не, але за тое бы ло 

вель мі шмат ча су на са ма-

ўдас ка на лен не. Я пры кла-

да ла мак сі мум на ма ган няў, 

чы та ла за меж ную лі та ра-

ту ру, ін тэр нэт, па ста ян на з 

кімсь ці ме ла зно сі ны, по тым 

з'я ві ла ся маг чы масць вы яз-

джаць за мя жу. Са мае рас-

паў сю джа нае пы тан не ад 

жур на ліс таў: ці ба чы ла я 

па дзе цях, што з іх атры ма-

ец ца неш та тал ко вае? Не, 

не бы ло ні чо га ві даць, бы лі 

дзе ці знач на больш сім па-

тыч ныя ў пла не перс пек ты-

вы спар тыў на га вы ні ку, чым 

тая ж На сця, больш гнут кія, 

больш хут кія, але ў роз ныя 

пе ры я ды ча су не знай шло ся 

кан так ту з баць ка мі, хтось-

ці не за ха цеў ра на ра ні цай 

пры хо дзіць на трэ ні роў кі, 

ка мусь ці не ха пі ла ха рак-

та ру, імк нен ня, жа дан ня.

— Вы стро гі трэ нер?

— Дзе ці ад ка за лі б — так. 

Гэ та вя лі кая праб ле ма ця-

пер, мне б вель мі ха це ла ся 

змя ніць стыль ра бо ты з аў-

та ры тар на га на больш дэ-

ма кра тыч ны, але ча мусь ці, 

ка лі ты пры хо дзіш і ўклю-

ча еш сяб роў скую раз мо ву, 

дэ ма кра тыю, у дзя цей зні-

кае са ма дыс цып лі на, яны 

па чы на юць не вель мі якас-

на пра ца ваць. А з-за гэ та га 

мо гуць ад быц ца не па трэб-

ныя траў мы, праб ле мы. Мая 

стро гасць у пер шую чар гу 

на кі ра ва на на тое, каб на 

трэ ні роў цы бы ла дыс цып-

лі на. Ча сам да во дзіц ца 

па вы сіць го лас, толь кі пас-

ля гэ та га ўклю ча ец ца адэ-

кват насць, але, спа дзя ю ся, 

па ме ры ста лен ня дзя цей, 

мы зной дзем з імі кам пра-

міс, і мне менш да вя дзец ца 

ўклю чаць аў та ры тар нае кі-

ра ван не.

«Яны са мі не ўяў ля юць, 
як хут ка мо гуць пла ваць»

Пра трэ нер скую ра бо ту і сваю вя до мую вы ха ван ку На стас сю Шкур дай 
рас каз вае адзін з са мых па спя хо вых ма ла дых на стаў ні каў кра і ны

Воль га ЯСЯ НО ВІЧ:

Воль га ЯСЯ НО ВІЧ на ра дзі ла ся 

ў Ба ры са ве, зай ма ла ся пла ван нем 

у адзі ным ба сей не го ра да, а по тым 

пе ра еха ла ў Мінск. Але ў 18 га доў, ка лі 

яе спар тыў ныя да сяг нен ні спы ні лі ся, 

дзяў чы на пе рай шла ў пад вод нае 

пла ван не, дзе за ва ёў ва ла ме да лі эта паў 

Куб ка све ту і ін шых між на род ных 

тур ні раў. Каб за раб ляць на жыц цё 

ў ста лі цы, Воль га па ча ла трэ ні ра ваць 

дзя цей, а по тым пе ра еха ла ў Брэст, 

дзе бу да ваў ся вя лі кі цэнтр вод ных 

ві даў спор ту. На па чат ку ёй да во дзі ла ся 

жыць прос та на ра бо це, але за тое 

са сва ёй пер шай жа гру пы ма ла ды 

трэ нер вы га да ва ла ча ты рох май строў 

спор ту, а яе вы ха ван ка На стас ся 

Шкур дай ста ла са мым ма ла дым 

у гіс то рыі бе ла рус ка га пла ван ня 

май страм спор ту між на род на га кла са. 

Да сва іх 16 га доў На стас ся 

пад кі раў ніц твам Воль гі ўста на ві ла 

не каль кі рэ кор даў кра і ны, 

ста ла чэм пі ён кай Еў ро пы ся род 

юні ё раў і да рос лых, а сён ня яны ра зам 

ужо рых ту юц ца да Алім пі я ды ў То кіа. 

Пра тое, як трэ ні ра ваць не толь кі 

дзя цей, але і іх баць коў, па ста ян на 

са ма ўдас каналь вац ца і зна хо дзіць 

агуль ную мо ву з дзець мі на пра ця гу 

дзе вя ці га доў ра бо ты, Воль га 

рас ка за ла ў сва ім ін тэр в'ю.


