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Аду ка цыяАду ка цыя  

DО УОU SРЕАK ЕNGLІSH?
Беларускія міліцыянеры змогуць не толькі адказаць на гэтае пытанне, 
але і працягнуць дыялог

— Дзміт рый Ва лер' е віч, су-

пра цоў ні кі якіх пад раз дзя лен-

няў бу дуць пра хо дзіць пад рых-

тоў ку?

— Пра вя дзен не ў Мін ску ў 2014 
го дзе чэм пі я на ту све ту па ха кеі вы-
яві ла не аб ход насць больш глы бо-
ка га ве дан ня за меж ных моў су пра-
цоў ні ка мі вон ка вых служ баў. Та му 
асноў ны кан тын гент слу ха чоў гэ-
тых кур саў — су пра цоў ні кі пад раз-
дзя лен няў мі лі цыі гра мад скай бяс-
пе кі, у тым лі ку Дзяр жаў най аў та-
ма біль най ін спек цыі, Дэ партамен-
та ахо вы, а так са ма прадстаўнікі 
ўнут ра ных вой скаў МУС, якія бу-
дуць не па срэд на ўдзель ні чаць у 
за бес пя чэн ні гра мад скай бяс пе кі ў 
пе ры яд пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх 
гуль няў. Так са ма вар та ад зна чыць, 
што кі раў ні кі зга да ных пад раз дзя-
лен няў МУС так са ма на кі ра ва ныя 
ў Мін скі дзяр жаў ны лінг віс тыч ны 
ўні вер сі тэт для ўдас ка на лен ня на-
вы каў моўных зно сін з за меж ны мі 
гас ця мі.

— Якія кры тэ рыі ад бо ру бы лі 

для кан ды да таў?

— На зга да ныя кур сы на кі роў-
ва юц ца су пра цоў ні кі і вай скоў цы, 
якім не аб ход на па вы сіць уз ро вень 
ва ло дан ня за меж най мо вай, бо і ў 
паў ся дзён най служ бо вай дзей нас-

ці яны не па срэд на кан так ту юць з 
за меж ны мі гра ма дзя на мі. Вар та 
пад крэс ліць, што ўсе на ву чэн цы 
па пя рэд не пра хо дзяць ува ход нае 
тэс ці ра ван не, па вы ні ках яко га 
фар мі ру юц ца на ву чаль ныя гру-
пы.

— Як доў га бу дуць доў жыц ца 

кур сы?

— Гэ тыя спе цы яль ныя моў ныя 
кур сы пра вод зяц ца на пра ця гу 
трох ме ся цаў і ар га ні за ва ны, па-
чы на ю чы з 2017 го да, у ча ты ры 
эта пы, апош ні з якіх скон чыц ца 
ў пер шым квар та ле 2019 го да.

— Коль кі ча ла век па він ны 

па спець прай сці на ву чан не?

— На кож ным эта пе на ву ча ец ца 
100 су пра цоў ні каў і ва ен на слу жа-
чых, 75 — у Ака дэ міі МУС і 25 — 
у Ма гі лёў скім ін сты ту це МУС. Та-
кім чы нам, да па чат ку пра вя дзен ня 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў уста но ва мі 
вы шэй шай аду ка цыі МУС бу дзе 
пад рых та ва на 400 ча ла век.

Ад на ча со ва пра пра цоў ва ец ца 
пы тан не аб маг чы мас ці на ву чан-
ня су пра цоў ні каў вон ка вых служ-
баў УУС абл вы кан ка маў на ба зе 
ўста ноў вы шэй шай аду ка цыі Мі ніс-
тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, раз ме шча ных у ад па вед ных 
рэ гі ё нах.

— Хто пра во дзіць кур сы?

— На ву чаль ныя за ня ткі са 
слу ха ча мі пра вод зяць спе цы я-
ліс ты, якія ма юць ад па вед ную 
ква лі фі ка цыю і во пыт ра бо ты на 
ана ла гіч ных кур сах пад час пад-
рых тоў кі да чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі 2014 го да. Гэ та вы клад чы кі 
ўста ноў вы шэй шай аду ка цыі МУС, 
а так са ма прад стаў ні кі ад дзе лаў 
між на род на га су пра цоў ніц тва зга-
да ных уста ноў.

— Для на ву чан ня рас пра цоў-

ва ла ся спе цы яль ная пра гра ма?

— Ву чэб на-пра грам ная да ку-
мен та цыя для пра вя дзен ня кур саў 
бы ла рас пра ца ва на на ка фед ры 
бе ла рус кай і за меж ных моў Ака дэ-
міі МУС з улі кам спе цы фі кі вы кон-
ва е мых за дач пад раз дзя лен ня мі 
ўнут ра ных спраў.

— Якім на вы кам і тэ мам пры 

пад рых тоў цы на да ец ца асаб лі-

вая ўва га?

— Га лоў ная за да ча та кіх кур-
саў — на ву чыць су пра цоў ні каў і 
ва ен на слу жа чых вес ці дыя лог з за-
меж ны мі гра ма дзя на мі па роз ных 

пы тан нях, якія мо гуць у іх уз нік-
нуць пад час на вед ван ня Бе ла ру сі. 
У гэ тай су вя зі вы ву ча юц ца тэ мы, 
звя за ныя з пы тан ня мі па бу до вы 
кан струк тыў на га дыя ло гу з за меж-
ны мі гра ма дзя на мі, ары ен та ван ня 
іх да мес цаў пра вя дзен ня спар тыў-
ных спа бор ніц тваў і куль тур на-ма-
са вых ме ра пры ем стваў, ака зан ня 
не аб ход най да па мо гі ў вы пад ку 
не прад ба ча ных сі ту а цый.

Як рас ка за лі ў Ма гі лёў скім ін-
сты ту це МУС, каб мак сі маль на ўні-
фі ка ваць пра гра му, кан суль та ва лі-
ся з ка ле га мі з Ака дэ міі МУС. Яны 
ж пад ка за лі тэ мы, але ды дак ты ка 
і па за ўроч ныя ма тэ ры я лы — вы-
ключ на ўнут ра ная рас пра цоў ка. 
Не ка то рыя за дан ні ўзя лі з ад кры-
тых кры ніц, у тым лі ку з ра сій скіх 
вы дан няў, пад рых та ва ных да Алім-
пі я ды ў Со чы. Ня ма ла ці ка ва га 
знай шлі і ў за меж ных рэ ка мен да-
цы ях. А тэ мы, якія да ты чац ца кан-
струк цыі аў та ма бі ляў і ары ен та-
ван ня ў го ра дзе, ад люст ра ва ны ў 
пра гра мах пе ра пад рых тоў кі, якую 
што год у ін сты ту це пра хо дзяць су-

пра цоў ні кі ДАІ. Пры чым ды дак тыч-
ны ма тэ ры ял бу дзе ка рэк ці ра вац-
ца з улі кам узроў ню кан крэт най 
гру пы і на ват ча ла ве ка.

У на ву чан ні ўпор ро біц ца на 
раз бор сі ту а цый, якія мо гуць 
па ўстаць пры што дзён ным ня сен ні 
служ бы. Слу ха чы ад пра цоў ва юць 
тэ мы «Апі сан не знеш нас ці», «Афі-
цый нае прад стаў лен не су пра цоў ні-
ка пра ва ахоў ных ор га наў за меж-
ным гра ма дзя нам», «Пра вер ка 
да ку мен таў», «Ака зан не да па мо гі 
ў вы пад ку ня спраў нас ці аў та ма бі-
ля», «Па ру шэн не гра мад ска га па-
рад ку», «До пыт па да зра ва на га і 
апы тан не свед кі» — уся го іх 25.

— Нам важ на на ву чыць у пэў-
най сі ту а цыі ўжыць па трэб ную 
фра зу, а вось гра ма тыч на дак-
лад най яе па бу до ве і фа не тыч-
ным асаб лі вас цям пра мо вы з-за 
аб ме жа ва най коль кас ці га дзін 
удзя ля ем менш ува гі. На фа куль-
тэ тах за меж ных моў спе цы я лі за-
ва ны ўвод на-фа не тыч ны курс пры 
што дзён ных за ня тках доў жыц ца 
не каль кі ме ся цаў. На жаль, та ко-
га са бе да зво ліць не мо жам. Та му 
вы праў ля ем слу ха ча, ка лі ня пра-
віль на вы маў ле ны ім гук змя-
няе сэнс сло ва. Для нас важ на, 
каб су пра цоў ні кі не толь кі ўме лі 
сфар му ля ваць сваю дум ку, але і 
зра зу мець ад каз. Каб на стро іць 
слых на ўспры ман не анг лій ска га 
маў лен ня, вы ка рыс тоў ва ем аў тэн-
тыч ныя аў дыё- і ві дэа ма тэ ры я лы 
з ад кры тых кры ніц, — ад зна чыў 
вы клад чык ка фед ры са цы яль-

на-гу ма ні тар ных дыс цып лін Ма-

гі лёў ска га ін сты тута МУС Ула-

дзі слаў БА ЛА БА НАЎ.
Да р'я КАС КО



Ста лі ца ак тыў на рых ту ец ца да пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 

ле там 2019 го да: бу ду юц ца і рэ кан стру ю юц ца спар тыў ныя аб' ек-

ты, га тэ лі, улад коў ва юц ца зо ны гас цін нас ці. Пра цэс пад рых тоў кі 

за кра нае прад стаў ні коў роз ных струк тур, ак тыў на за дзей ні ча ных 

у жыц ці го ра да, у тым лі ку і су пра цоў ні каў мі лі цыі. Акра мя ад пра-

цоў кі ме то дык за бес пя чэн ня гра мад скай бяс пе кі ў мес цах ма са-

ва га збо ру лю дзей асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца ўдас ка на лен ню 

ўзроў ню ва ло дан ня анг лій скай мо вай. Аб пра вя дзен ні ад па вед ных 

за ня ткаў рас ка заў на чаль нік ад дзе ла пра фе сій най аду ка цыі ўпраў-

лен ня пра фе сій най пад рых тоў кі галоўнага ўпраўлення кадраў МУС 

Дзміт рый МА ЗА НІК.

У гіс то рыі мі лі цэй скай аду ка цыі Бе-

ла ру сі ёсць зна ка вая па дзея, якая да 

сён няш ня га ча су за ста ец ца ма ла вя-

до мая. Ме на ві та ад яе па чаў ся ад лік 

пра фе сій на га мі лі цэй ска га на ву чан ня 

ў на шай кра і не. У 1921 го дзе бы лі ар га-

ні за ва ны пер шыя кур сы для пад рых-

тоў кі су пра цоў ні каў мі лі цыі — «для 

ка манд на га скла ду Мі лі цэй скай служ-

бы пры Га лоў ным упраў лен ні ра бо ча-

ся лян скай мі лі цыі ССРБ».

Ар га ні за цыя мі лі цыі ў Бе ла ру сі як па-
ста ян на га штат на га дзяр жаў на га ор га на, 
па бу да ва на га на пра фе сі я наль най асно ве, 
фак тыч на па ча ла ся з во се ні 1920-га, пас ля 
пе ра хо ду рэс пуб лі кі да мір на га бу даў ніц-
тва са ства рэн нем паў на вар тас най сіс тэ мы 
баль ша віц кіх ор га наў ула ды і кі ра ван ня. Бо, 
як вя до ма, у 1917—1920 га дах на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі не сці ха лі ва ен ныя дзе ян ні. Та му 
ві да воч на, што ар га ні за цыя мі лі цыі ў Бе ла-
ру сі ў гэ ты час ме ла не па ста ян ны ха рак тар 
і ад бы ва ла ся на тэ ры то ры ях, дзе ча со ва 
ўста лёў ва ла ся са вец кая ўла да.

Ства рэн не штат на га пра фе сі я наль на га 
апа ра ту са вец кай мі лі цыі, якое раз гар ну-
ла ся ў 1921 го дзе, без умоў на, па тра ба ва-
ла вы со ка пра фе сій ных кад раў. Пы тан не 
іх пад рых тоў кі раз гля да ла ся 13 са ка ві ка 
1921 го да на па ся джэн ні ка ле гіі На род на га 

ка мі са ры я та ўнут ра ных спраў (НКУС) ССРБ. 
(Як вя до ма, Га лоў нае ўпраў лен не ра бо ча-
ся лян скай мі лі цыі (Га лоў мі лі цыя) ССРБ на 
пра вах са ма стой най струк тур най адзін кі 
ўва хо дзі ла ў склад рэс пуб лі кан ска га НКУС.) 
Ка ле гія пры мае ра шэн не аб ад крыц ці кур-
саў па пе ра пад рых тоў цы мі лі цы я не раў.

27 лі пе ня 1921 го да з'яў ля ец ца гіс та-
рыч ны за гад № 83с, пад пі са ны вы кон ва-
ю чым аба вяз кі на чаль ні ка Га лоў мі лі цыі 
ССРБ Фі лі пам Вар га на вым і на чаль ні кам 
па літ сак ра та ры я та Га лоў мі лі цы іі Ле а ні дам 
Ля во на вым і за цвер джа ны нар ка мам унут-
ра ных спраў Язэ пам Ада мо ві чам. Ён быў 
пры све ча ны ар га ні за цыі па ста ян ных «кур-
саў ка манд на га скла ду Мі лі цэй скай служ-
бы пры Га лоў ным упраў лен ні ра бо ча-ся лян-
скай мі лі цыі ССРБ». У да дат ках да за га да 
бы лі за цвер джа ны: Па ла жэн не аб кур сах, 
план і пра гра ма, рас клад за ня ткаў і шта ты. 
Іх пла на ва ла ся ад крыць не паз ней 15 жніў ня 
1921 го да, але фак тыч на яны па ча лі пра-
ца ваць у каст рыч ні ку. Як вы ні кае са спра-
ва здач ных да ку мен таў аб дзей нас ці мі лі цыі 
Бе ла ру сі за 1921 год, на бор кур сан таў па-
чаў ся 15 ве рас ня.

Кур сы бы лі ча ты рох ме сяч ныя, але «ў сі лу 
рас па ра джэн ня на чга лоў мі лі цыі з пры чы ны 
край ня га не да хо пу кам скла ду мі лі цыі» пер-
шы да тэр мі но вы вы пуск кур сан таў ад быў ся 

ўжо ў сту дзе ні 1922-га. У гэ тым жа го дзе 
на ба зе кур саў ства ра ец ца пер шая аду ка-
цый ная ўста но ва для пра фе сій най пад рых-
тоў кі кад раў мі лі цыі — шко ла мі лі цы я не раў 
пры Га лоў мі лі цыі ССРБ, якой у 1925 годзе 
пры сво і лі імя пер ша га на чаль ні ка Мін скай 
на род най мі лі цыі М. В. Фрун зэ (да лей — 

шко ла). Шко ла дзей ні ча ла ў 1920—1930-х 
га дах. У дру гой па ло ве 1920-х яна афі цый на 
на зы ва ла ся «мі лі цэй ская шко ла пры Упраў-
лен ні мі лі цыі і кры мі наль на га вы шу ку НКУС 
БССР», або «шко ла мі лі цыі імя Фрун зэ» 
(наз вы за свед ча ныя на афі цый ных штам пах 
гэ тай уста но вы). З 1923 па 1930 год шко ла 
вы пус ці ла больш за 500 су пра цоў ні каў ма-
лод ша га ка манд на га скла ду мі лі цыі. З 1931 
го да пе рай шла на пад рых тоў ку ся рэд ня га 
на чаль ніц ка га скла ду.

Сён ня ў Мін ску за ха ваў ся бу ды нак, у якім 
мес ці ла ся пер шая мі лі цэй ская шко ла Бе ла-
ру сі. Ён зна хо дзіц ца на пра спек це Ма шэ ра-
ва, як раз на су праць Ака дэ міі МУС, якая ў 
на ву чаль ным ас пек це фак тыч на з'яў ля ец ца 
пе ра ем ні цай зга да най шко лы. Пры гэ тым 
вар та за ўва жыць, што афі цый ная да та, 
з якой вя дзе свой па ча так Ака дэ мія: 16 мая 
1958 го да — дзень ства рэн ня Мінск ага ад-
дзя лен ня за воч на га на ву чан ня Вы шэй шай 
шко лы МУС СССР, не ў поў най ме ры ад па-
вя дае гіс та рыч ным рэа лі ям. Да та 27 лі пе ня 
1921 го да ў боль шай сту пе ні за слу гоў вае 

быць са праўд най да тай на ра джэн ня Ака-
дэ міі МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь, па коль кі 
ме на ві та з яе па ча ло ся са праўд нае пра фе-
сій нае на ву чан не аса бо ва га скла ду бе ла-
рус кай мі лі цыі.

Юры КУР' Я НО ВІЧ
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Штамп Міліцэйскай школы пры Упраў лен ні мі лі цыі 
і кры мі наль на га вы шу ку НКУС БССР.

Хро ні кіХро ні кі  

ПЕР ШЫЯ МІ ЛІ ЦЭЙ СКІЯ
Як рых та ва лі су пра цоў ні каў мі лі цыі ў да ва ен ныя га дыЯк рых та ва лі су пра цоў ні каў мі лі цыі ў да ва ен ныя га ды


