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УСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З ПА МЯ ЦІ

Перш за ўсё ад праў ля-

ем ся ў ад ра ман та ва ную 

да юбі лею ак та вую за лу. 

У пра стор ным хо ле ка ля 

ўва хо да ў яе раз мяс ці ла-

ся му зей ная га ле рэя. Да 

гэ та га адзі най экс па зі цыі, 

якая рас казвала б пра 

гіс то рыю ўста но вы аду-

ка цыі, у ака дэ міі не бы-

ло. Ця пер жа тут са бра-

ны звест кі не толь кі пра 

яе дзей насць і кі ру ю чы 

склад у роз ныя га ды, але 

і пра тое, як быў ар га ні-

за ва ны пра цэс на ву чан ня 

мі лі цэй скіх кад раў, па чы-

на ю чы з ча су ўтва рэн ня 

бе ла рус кай мі лі цыі. Акра мя 

ар хіў ных фо та здым каў тут 

мож на ўба чыць і са праўд-

ныя гіс та рыч ныя ар тэ фак-

ты. Напры кла д, Кры мі наль-

ны ко дэкс Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі ўзо ру 1941 го да, аб-

мун дзі ра ван не су пра цоў ні-

каў мі лі цыі пе рад па чат кам 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

кі цель удзель ні ка баявых 

дзеянняў, які ста яў ля вы то-

каў ства рэн ня на ву чаль най 

уста но вы, дып лом док та ра 

на вук, пер ша га на чаль ні ка 

Мін скай вы шэй шай шко лы 

МУС ге не рал-ма ё ра мі лі цыі 

Мі ха і ла Іва на ві ча Зы ры на, 

па свед чан не і на груд ны 

знак «За слу жа ны юрыст 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь» пра-

фе са ра Га раль да Іва на ві-

ча Гра мо ві ча — вя до ма га 

бе ла рус ка га кры мі на ліс та. 

Ёсць тут і не звы чай ныя экс-

па на ты. На прык лад, спе цы-

яль ныя аку ля ры з убу да ва-

ны мі лу па мі. Іх вы ка рыс-

тоў ва лі ў са вец кі час, ка лі 

су пра цоў ні кі раз мя шча лі ся 

ў вя лі кіх ка бі не тах, у якіх 

для агуль на га ка ры стан ня 

ве ша лі ад ну вя ліз ную кар-

ту. Дык вось з да па мо гай 

та кіх аку ля раў яе мож на 

бы ло вы ву чаць са свай го 

пра цоў на га мес ца, каб не 

пе ра шка джаць ін шым. Ад-

ным з су час ных прад ме таў, 

вар тых уша на ван ня ў му зеі, 

ста ла кні га, вы пу шча ная 

да 100-год дзя бе ла рус кай 

мі лі цыі. Вы дан не, у ства-

рэн ні яко га пры маў удзел 

аў тар скі ка лек тыў з лі ку 

пра фе сар ска-вы клад чыц-

ка га скла ду ака дэ міі, бы ло 

ад зна ча на прэ мі яй Мі ніс-

тэр ства ін фар ма цыі.

Са ма ак та вая за ла атры-

ма ла ся вель мі свет лай і ўра-

чыс тай. І ў гэ тым, як рас тлу-

ма чыў на чаль нік ака дэ міі, 

ёсць вы ха ваў чы мо мант. 

З ад на го бо ку, та кая аб-

ста ноў ка ства рае ўзнёс лы 

на строй, з дру го га — дыс-

цып лі нуе і пад ах воч вае па-

во дзіць ся бе на леж ным чы-

нам. Акра мя гэ та га, за ла аб-

ста ля ва на ўсі мі не аб ход ны мі 

тэх ніч ны мі ноу-хау. Да рэ чы, 

су час ныя тэх на ло гіі ўжы ва-

лі ся і пры ства рэн ні му зея. 

Акра мя вы ву чэн ня экс па на-

таў у рэ аль нас ці, усю не аб-

ход ную ін фар ма цыю мож на 

атры маць і вір ту аль на.

Ва ўнут ра ным два ры на-

ву чаль на га комп лек су ў 

дзень юбі лею бы ла ад кры та 

Алея Па мя ці, Го на ру і Сла-

вы. Та кім чы нам уве ка ве-

ча на па мяць вы клад чы каў і 

кур сан таў, якія пра яві лі ся бе 

асаб лі вым чы нам на роз ных 

эта пах ста наў лен ня ВНУ. 

На Алеі ўста ля ва ны ча ты ры 

па мят ныя зна кі ў вы гля дзе 

кні гі і скульп ту ра, якая ўва-

саб ляе кур сан та-вы пуск ні-

ка. Пер шы знак пры све ча ны 

су пра цоў ні кам ака дэ міі, якія 

пры ма лі ўдзел у ВАВ, бо ме-

на ві та яны паз ней ства ры лі 

гэ тую на ву чаль ную ўста но-

ву. Дру гі знак уста ноў ле ны 

ў па мяць тых, хто за гі нуў 

пры вы ка нан ні служ бо ва га 

доў гу. Трэ ці знак на гад вае 

пра су пра цоў ні каў ака дэ міі і 

яе кур сан таў, якія вы кон ва лі 

ін тэр на цы я наль ны аба вя зак. 

А чац вёр ты ўзве дзе ны ў го-

нар тых, хто пры маў удзел 

у лік ві да цыі на ступ стваў 

ава рыі на Чар но быль скай 

АЭС. За вяр шае кам па зі цыю 

кур сант-вы пуск нік, які вы хо-

дзіць са сцен Ака дэ міі МУС у 

вя лі кае жыц цё. На пля чах у 

яго яшчэ кур санц кія па го ны, 

але ў ру ках ён ужо тры мае 

дып лом аб за кан чэн ні ВНУ 

і лей тэ нанц кія па го ны. На-

огул у мес цы, якое ўжо ста ла 

сэр цам ака дэ міі, пра ду ма на 

кож ная дэ таль. Так, тут вы-

ка ры ста ны мар му ро вы брук, 

ён ня роў ны, та му кож ны, хто 

па ім пра хо дзіць, каб не 

спа тык нуц ца, па він ен гля-

дзець са бе пад но гі. Схі ле-

ная га ла ва — знак па ва гі 

гэ тым па дзе ям і лю дзям.

ЭПО ХА ІT
Яшчэ ў 2013 го дзе на-

чаль нік ака дэ міі па ста віў 

за да чу ўка ра нен ня ІT-тэх-
на ло гій у аду ка цый ны 
пра цэс. За пяць га доў яны 
бы лі не прос та за свое ны, 
а ляг лі ў асно ву ар га ні за-
цыі ву чэб най дзей нас ці. 
На прык лад, кож ная лек-
цый ная аў ды то рыя аб-
ста ля ва на пра ек та рам, 
пры чым кі ра ваць прэ зен-

та цы яй мож на як з кам п'ю-

та ра, так і з план шэ та або 

смарт фо на. Гэ та да зва ляе 

вы клад чы ку пе ра мя шчац ца 

пад час за ня ткаў, пры гэ тым з 

лю бой кроп кі мож на ўно сіць 

у прэ зен та цыю зме ны або 

ўво гу ле ства раць слай ды з 

ну ля. Тая ж са мая тэх на ло гія 

між ма шын ных зно сін пры мя-

ня ец ца і ў спар тыў най за ле. 

Ёсць і лі ней нае пад клю чэн не, 

і маг чы масць вы ва ду вы явы 

на эк ран. Пры ад пра цоў цы 

пры ёмаў мож на пад ра бяз на 

раз гле дзець пра віль насць іх 

вы ка нан ня, а пад час спа бор-

ніц тваў яшчэ раз пе ра гле-

дзець спрэч ныя мо ман ты. 

Спарт за ла шмат функ цы я-

наль ная: тут пра вод зяц ца 

за ня ткі па ва лей бо ле, бас-

кет бо ле, мі ні-фут бо ле, тэ ні-

се, адзі на бор ствах.

Ад ным жа з са мых вы-

со ка тэх ніч ных з'яў ля ец ца 

ка бі нет сі ту а цый на-апе ра-

тыў на га шта ба. Тут ёсць 

усё, што ў ін фар ма цый ным 

по лі ўжы ва ец ца для рас-

крыц ця зла чын стваў. На-

прык лад, ка лі трэ ба ад пра-

ца ваць ахо ву гра мад ска га 

па рад ку, мож на атры маць 

до ступ да рэ аль ных ка мер 

ві дэа на зі ран ня, раз ме шча-

ных на тэ ры то рыі ака дэ міі. 

Пе ра мя шчэн не ўмоў на га 

зла чын ца мож на пра са чыць 

па ба зах да ных: на ін тэр ак-

тыў най кар це ві даць, якія 

са ма лё ты за раз пра ля та юць 

над кра і най, так са ма мож на 

да ве дац ца, хто на які рэйс 

ці чы гу нач ны марш рут быў 

за рэ гіст ра ва ны.

Гэ ты ка бі нет мож на пе ра-

фар ма та ваць пад лю бую з 

па трэб ных фор маў за ня ткаў 

за не каль кі га дзін, су сед ні, 

дзе ву чаць пра ца ваць з ад-

кры ты мі пра дук та мі, якія да-

па ма га юць знай сці зла чын-

ца ў су свет най сет цы, мож на 

пе ра бу да ваць лі та раль на за 

10—15 хві лін. Пас ля дру го га 

кур са ёсць маг чы масць па-

ра лель на па сту піць на дру-

гую вы шэй шую аду ка цыю 

ў БДУ ІР. Уліч ва ю чы, што 

зла чын насць усё больш сы-

хо дзіць у сет ку, на яў насць 

па глыб ле ных ве даў у сфе-

ры ІT-тэх на ло гій толь кі ві та-

ец ца.

З 2016 го да на ба зе ака-

дэ міі для ўсіх ка тэ го рый тых, 

хто па вы шае ква лі фі ка цыю, 

вы кла да юц ца асно вы ўза е-

ма дзе ян ня з гра мад скас цю і 

са СМІ — ра бо та з ка ме рай, 

ара тар скае май стэр ства, 

пад рых тоў ка да ін тэр в'ю і 

бры фін гу. Сва і мі ве да мі з 

на ву чэн ца мі дзе ляц ца як 

прад стаў ні кі прэс-служ бы ве-

дам ства, так і пра фе сій ныя 

жур на ліс ты, ся род якіх Ва-

дзім Гі гін, Вік то рыя Сян ке віч, 

у но вым на ву чаль ным го дзе 

да іх да лу чац ца су пра цоў ні кі 

Дру го га на цы я наль на га тэ-

ле ка на ла. Ад ным з най важ-

ней шых пы тан няў ста не вы-

ка ры стан не са цы яль ных се-

так, раз мя шчэн не ў іх фо та- і 

ві дэама тэ ры я лаў, а так са ма 

вы бар най больш ап ты маль-

ных за га лоў каў. Так са ма за-

ня ткі бу дуць пра хо дзіць і ў су-

пер су час ным ме ды я цэнт ры 

ака дэ міі, у якім па прын цы пе 

мо дуль нас ці аб ста ля ва ны зо-

ны прэс-кан фе рэн цый, вэ бі-

на раў і ін тэр в'ю.

ПРАК ТЫ КА 
І ЯШЧЭ РАЗ 
ПРАК ТЫ КА

Ад нак лю быя тэх на ло-

гіі ні што без моц на га пра-

фе сар ска-вы клад чыц ка га 

скла ду. Сён ня 64 % пра-

фе сар ска-вы клад чыц ка-

га скла ду ма юць на ву ко-

вую сту пень док тар на вук 

(17 ча ла век) і кан ды дат 

на вук (171 ча ла век). Для 

та го, каб мець маг чы масць 

вы кла даць кур сан там, стаж 

прак тыч най ра бо ты па ві нен 

быць не менш за тры га ды. 

На ка фед рах, дзе фар мі ру-

юц ца асноў ныя пра фе сій-

ныя на вы кі — кры мі наль на-

га пра цэ су, кры мі на ліс ты кі, 

рас сле да ван ня зла чын стваў 

і ін шых, — у 25—30 % вы-

клад чы каў стаж прак тыч най 

ра бо ты больш за 20 га доў. 

Акра мя та го, кож ны се-

местр хоць бы ад ны за ня-

ткі ў кур сан таў пра во дзіць 

вы шэй шае кі раў ніц тва 

МУС: мі ністр, яго на мес ні кі, 

на чаль ні кі УУС і га лоў ных 

упраў лен няў МУС. У цэ лым 

пры сут насць дзе ю чых су-

пра цоў ні каў у на ву чаль ным 

пра цэ се до сыць знач ная. 

У той жа час сва ім ба га тым 

во пы там дзе ляц ца і тыя, хто 

ста яў у кі раў ніц тва ве дам-

ствам у па пя рэд нія га ды.

На ка фед ры кі ра ван ня 

ор га на мі ўнут ра ных спраў 

ажыц цяў ля юць на ву ко ва-пе-

да га гіч ную дзей насць бы лыя 

мі ніст ры ўнут ра ных спраў — 

кан ды дат ва ен ных на вук, ге-

не рал-лей тэ нант у ад стаў цы 

Ва лян цін Сця па на віч Ага лец 

і кан ды дат юры дыч ных на-

вук, да цэнт, ге не рал-лей-

тэ нант у ад стаў цы Юрый 

Ле а ні да віч Сі ва коў. Пра фе-

са рам ка фед ры з'яў ля ец ца 

ў мі ну лым на чаль нік шта ба 

МУС, кан ды дат юры дыч ных 

на вук, пал коў нік мі лі цыі ў 

ад стаў цы Ана толь Ва сіл е віч 

Бя ке шчан ка і ін шыя пра фе-

сі я на лы з ба га тым па служ-

ным спі сам.

Што да ты чыц ца прак тыч-

на га склад ні ка, то ака дэ мія 

мо жа за пыт ваць і вы ка рыс-

тоў ваць у аду ка цый ным пра-

цэ се ўсе агляд ныя да вед кі, 

пра ве рач ную ін фар ма цыю і 

ін шыя ма тэ ры я лы па лю бой 

кры мі наль най спра ве пас ля 

ўступ лен ня ў сі лу пры су ду.

Фак тыч ныя агля ды па ўсіх 

ві дах зла чын стваў што квар-

таль на па сту па юць у ака дэ-

мію, а на чаль ні кі ка фед раў, у 

за леж нас ці ад сва ёй спе цы я лі-

за цыі, пры сут ні ча юць на на ра-

дах, якія пра вод зяць на мес ні кі 

мі ніст ра ўнут ра ных спраў, і на 

ка ле гі ях След ча га ка мі тэ та.

— Да сле да ван ні па ка за-

лі, што на слых ус пры ма-

ец ца толь кі ад 15 да 30 % 

ін фар ма цыі, а вось ка лі яе 

пад ма ца ваць ві зу аль ным 

шэ ра гам або ад пра цоў кай 

прак тыч ных на вы каў, гэ-

тая ліч ба па вя ліч ва ец ца да 

60—80 %. Ме на ві та та му 

мы ро бім усё маг чы мае для 

ўзмац нен ня аду ка цый на га 

пра цэ су, — ад зна чыў Ула-

дзі мір Ба чы ла.

Так, у ака дэ міі ёсць 

спе цы яль ныя па лі го ны, 

якія імі ту юць рэ аль ныя 

аб' ек ты, на прык лад, ква-

тэ ру ці па кой у ін тэр на це. 

Яны вы ка рыс тоў ва юц ца 

для та го, каб на прак ты-

цы ад пра цоў ваць дзе ян ні 

пры рэ ага ван ні на роз ныя 

ві ды зла чын стваў: ад по шу-

ку нар ко ты каў да пры быц-

ця на мес ца здзяйс нен ня 

за бой ства. Пры чым на ву-

чан не ідзе па дзвюх ме то-

ды ках, так зва най кла січ-

най і за ход не еў ра пей скай. 

У пер шым вы пад ку на мес-

ца зла чын ства вы яз джае 

след ча-апе ра тыў ная гру-

па, у дру гім вы пад ку дзей-

ні чаць да во дзіц ца ў больш 

вуз кім скла дзе. Гуль ня вая 

сі ту а цыя спры яе леп ша му 

за сва ен ню атры ма ных ве-

даў і на вы каў, ву чыць апе-

ра тыў на ары ен та вац ца ў 

кры тыч най сі ту а цыі.

VІVAT 
ACADEMІA!

Уз ро веньУз ро вень  

Сё ле та Ака дэ мія МУС ад зна чы ла 60-га до вы юбі лей. 

Яшчэ ад ной зна ка вай па дзе яй для ўста но вы аду ка-

цыі ста ла пры су джэн не ёй прэ міі ўра да Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь за да сяг нен ні ў га лі не якас ці. Пры чым 

вы со кую ўзна га ро ду ака дэ мія за слу жы ла ўжо дру-

гі раз за пар. За мест ад ка зу на пы тан не аб тым, як 

атры ма ла ся да сяг нуць та кіх ура жаль ных вы ні каў, 

на чаль нік Ака дэ міі МУС, кан ды дат юры дыч ных на-

вук, да цэнт, аў тар больш як 200 на ву ко вых прац, ге-

не рал-ма ёр мі лі цыі Ула дзі мір БА ЧЫ ЛА за пра сіў нас 

на эк скур сію па на ву чаль най уста но ве. І са праў ды, 

уба ча нае ака за ла ся кра са моў ней за лю быя сло вы.


