
184 185

Междисциплинарный подход в изучении коррупции позволяет при-
менять методы, характерные для одной дисциплины, в других областях 
знаний, что способствует получению системных знаний о рассматривае-
мом явлении, обеспечивает практическое применение системы интегра-
тивного обучения. Однако использование междисциплинарного подхода 
в изучении рассматриваемого явления без поиска и установления междис-
циплинарных связей невозможно. Усиливать такие связи следует целена-
правленно, формируя междисциплинарные учебно-познавательные зада-
чи и определяя междисциплинарные компетентностно-ориентированные 
задания. Процесс решения этих заданий позволит обучающимся много-
кратно применять знания и умения по каждой дисциплине в новых усло-
виях, выходя за рамки изучаемого предмета, что будет способствовать 
выработке профессиональных навыков. 

Таким образом, изучение коррупции с точки зрения только одной на-
уки хотя и помогает понять некоторые ее особенности, глубоко изучить 
явление с использованием специальных методов данной конкретной 
науки, тем не менее не позволяет охватить коррупцию как проблему во 
всей ее сложности и специфике. Использование технологии междисци-
плинарного обучения формирует метапредметные универсальные учеб-
ные действия, что позволяет выходить на новый результат обучения и 
новые оценки деятельности обучающихся. 
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ПАДРЫХТОЎКА НАВУКОВЫХ ПРАЦ КУРСАНТАМІ ПЕРШАГА КУРСА: 
СПЕЦЫФІКА І ЗАДАЧЫ НАВУКОВАГА КІРАЎНІЦТВА

Не мае сэнсу падрабязна тлумачыць, што курсант першага кур-
са ў найменшай ступені падрыхтаваны для самастойнай навуковай 
дзейнасці. Абсалютная большасць паступае на вучобу ў Акадэмію 
МУС пасля заканчэння сярэдняй агульнаадукацыйнай школы. Адпа-
ведна абітурыенты, за выключэннем лічаных адзінак, якія ў час наву-
чання ў школе рыхтавалі конкурсныя і алімпіядныя работы, не маюць 
навыкаў самастойнага даследавання. Таму для сістэмнага навучання 
курсантаў, на наш погляд, неабходна прыцягваць усіх без выключэння 

першакурснікаў да навуковай работы. Важнасць суцэльнага прыцяг-
нення менавіта першакурснікаў вызначаецца тымі задачамі, якія яны 
павінны вырашаць у працэссе падрыхтоўкі сваіх прац пад кантролем 
навуковага кіраўніка.

Адна з галоўных задач вышэйшай школы – фарміраваць асобу, ча-
лавека, які думае, які валодае навыкамі, уменнямі, ці, як зараз прыня-
та гаварыць, кампетэнцыямі самастойнага навучання, самастойнага 
аналітычнага мыслення. Першакурснікі слаба разумеюць, чым наву-
чанне ў Акадэміі МУС адрозніваецца ад іх ранейшай вучобы ў школе. 
Прыцягненне іх да навуковай працы дазволіць ім пабачыць і асэнсаваць 
розніцу ў падыходах, якія існуюць ва ўстановах сярэдняй і вышэйшай 
адукацыі.

З другога года навучання курсанты рыхтуюць курсавыя работы. Як 
паказвае практыка, яны, адвучыўшыся ўжо практычна палову тэрміну 
ў акадэміі, не ведаюць правілаў падрыхтоўкі бібліяграфічнага спіса, 
афармлення цытат і спасылак на выкарыстаную літаратуру, не заўсёды 
ведаюць, чым адрозніваецца крыніца ад манаграфіі ці навуковага ар-
тыкула, як можна спасылацца на матэрыялы, змешчаныя ў інтэрнеце, 
не валодаюць навыкамі самастойнага пошуку неабходнай інфармацыі і 
літаратуры і, што асабліва актуальна, не разумеюць, што ўяўляе сабою 
плагіят.

Названыя вышэй праблемы не могуць быць паспяхова вырашаны 
толькі ў рамках падрыхтоўкі спачатку курсавых работ, а затым ды-
пломнай. На другім курсе курсанты сфарміравалі для сябе парадак 
падрыхтоўкі да семінарскіх заняткаў, якія вельмі падобны да таго, што 
быў у іх у час навучання ў сярэдняй школе. І паколькі такая падрыхтоўка 
дазваляе «выжываць» і больш-менш паспяхова здаваць сесіі, авалоданне 
навыкамі самастойнай творчай дзейнасці страчвае сваю актуальнасць. 
Такім чынам, на старэйшых курсах абсалютная большасць курсантаў – 
сярэднякі, якія арыентаваны толькі на тое, каб дачакацца сваёй чаргі на 
атрыманне дыплома аб вышэйшай адукацыі.

Каб не згубіць навучанне асноўнай масы курсантаў, лічым неаб-
ходным арганізаваць работу з імі ўжо на першым курсе па суцэльнаму 
прыцягненню да ўдзелу ў падрыхтоўцы навуковых прац. Удзельнічаць 
павінны абавязкова ўсе першакурснікі. Мэтазгодна не арыентаваць іх 
на нейкія звышзадачы, накшталт прарыўных тэм у прававой навуцы ці 
адкрыццяў сусветнага ўзроўню, а паставіць за мэту правядзенне даследа-
вання па любой праблеме, самастойна абранай і з дапамогай настаўніка 
навукова сфармуляванай, для падрыхтоўкі невялікай па аб’ёме працы. 
Важна, каб самастойна абраная тэма выклікала ў курсанта інтарэс да 
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даследчай дзейнасці, а не адмоўнае стаўленне, калі яе навязваюць, каб 
ствараліся нармальныя рабочыя ўмовы для яго выніковай працы.

У сувязі з вышэйапісаным узнікаюць і спецыфічныя задачы кіраўніка 
навуковага даследавання. Першая з іх – сфарміраваць у курсанта 
ўяўленне аб навуковым даследаванні, вызначыўшы асноўныя этапы 
даследчыцкай дзейнасці. Кіраўнік тлумачыць розніцу паміж рэпраду-
цыйным і творчым аднаўленнем матэрыялаў па разглядаемай праблеме, 
раскрывае сэнс рабочай гіпотэзы, указвае, на якія моманты трэба звяр-
таць увагу пры вывучэнні гістарыяграфіі разглядаемай праблемы і што 
ў дадзеным выпадку асабліва важна, вучыць курсантаў правільна весці 
канспекты прац навукоўцаў і афармляць на іх працы цытаты і спасылкі, 
а таксама рабіць бібліяграфічныя спісы.

Другая задача кіраўніка навуковага даследвання – азнаёміць курсан-
та пры правядзенні самастойнага даследавання з агульнай структурай 
любой навуковай працы, разгледзеўшы, што такое аб’ект даследаван-
ня і чым ён адрозніваецца ад прадмета, што павінна быць змешчана 
ва ўводнай, асноўнай частцы і заключэнні, як задачы даследавання 
адлюстроўваюцца ва ўводнай частцы працы, якім чынам рэалізуюцца ў 
асноўнай частцы і затым карэлююцца з высновамі ў заключэнні.

Трэцяя задача кіраўніцтва на заключным этапе – выкладчык павінен 
растлумачыць розніцу паміж такімі відамі навуковых даследаванняў, як 
эсэ, рэферат, курсавая, дыпломная, магістэрская, кандыдацкая і доктар-
ская работы.

На наш погляд, такое навуковае кіраўніцтва на першым курсе дазволіць 
не толькі падрыхтаваць нармальную базу для паспяховага напісання 
курсавых і дыпломных работ на старэйшых курсах, але і паспрыяе 
фарміраванню навыкаў самастойнай работы курсантаў па засваенню ву-
чэбных дысцыплін у адпаведнасці з патрабаваннямі вышэйшай школы. 
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КОРРУПЦИЯ КАК КАТЕГОРИЯ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ ОБУЧЕНИИ
Дисциплина «Противодействие коррупции» преподается в Академии 

МВД Республики Беларусь» с 2015 г. по инициативе Генеральной про-
куратуры Республики Беларусь. Указанное обстоятельство свидетель-

ствует о заинтересованности государства в подготовке высококвали-
фицированных кадров с наличием системы компетенций, необходимых 
для устойчивого негативного отношения к любым формам проявления 
коррупции. В свою очередь, обучение позволяет выявлять в будущей 
профессиональной деятельности коррупционные риски и использовать 
соответствующие методы для их преодоления.

Современная система подготовки специалистов предполагает ком-
плексный подход при подаче теоретического материала, что способ-
ствует накоплению знаний обучающимися, закреплению их умений и 
формированию навыков, необходимых не только для понимания сущ-
ности современной коррупции, но и для научения методам определения 
уровня латентности применительно к коррупционной преступности, 
прогнозирования коррупционных общественно опасных деяний, со-
ставления структурно-собирательной модели личности преступника-
коррупционера, организации и осуществления профилактической дея-
тельности в этой сфере.

Преподавание указанной дисциплины осуществляется на I ступени 
получения высшего образования, а также при освоении учебной про-
граммы дополнительного образования взрослых. В соответствии с учеб-
ными планами специальностей 1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 
«Экономическое право» на изучение дисциплины «Противодействие 
коррупции» отводится 40 академических часов, в том числе 26 ауди-
торных часов (лекции и семинары). В то же время учебный план для 
слушателей переподготовки, обучающихся по специальностям «Идео-
логическая работа в органах внутренних дел», «Управление органами 
внутренних дел», «Воспитательная работа с осужденными» и др., вклю-
чает в себя 40 учебных часов, из них 20 часов отводится на аудиторные 
занятия (лекции, семинары) и 20 часов – на самостоятельное изучение 
учебного материала. 

Анализ успеваемости обучающихся на I ступени получения высше-
го образования, в том числе успешность сдачи зачета в устной форме, 
выявил сложность в усвоении материала, который не только объемный 
по содержанию, но и насыщен отсылочными и бланкетными нормами. 
В этой связи прорабатывался вопрос о совершенствовании методики 
проведения учебных занятий, включая возможность применения меж-
дисциплинарной практики их проведения сотрудниками нескольких 
кафедр (например, уголовного права и криминологии, психологии и пе-
дагогики, конституционного и международного права). 




