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РЭФЕРАТ 
Коўзікава Марыя Аляксандраўна 

Нетрадыцыйныя тактычныя прыемы допыту падазронага 
Дыпломная работа: 54 старонкi, 45 крыніц. 
Ключавыя словы: допыт, тактычны прыем, нетрадыцыйны прыем, 

паліграф, бiёрытмалогiя, наркааналіз, гіпноз. 
Мэта дыпломнай работы – вывучэнне нетрадыцыйных тактычных прыемаў 

допыту падазронага. 
Задачы дыпломнай работы: 
1. Вывучыць нетрадыцыйныя тактычныя прыемы допыту падазронага. 
2. Выявіць праблемы прымянення нетрадыцыйных тактычных прыемаў 

допыту падазронага. 
3. Прааналізаваць тэарэтычныя крыніцы па раскрыцці сутнасці 

нетрадыцыйных тактычных прыемаў допыту падазронага і зрабіць адпаведныя 
вынікi. 

Аб'ект даследавання – прымяненне нетрадыцыйных прыемаў даследавання: 
паліграфа, гіпнозу, наркааналiзу і бiёрытмалогiя пры расследаванні 
злачынстваў у Рэспубліцы Беларусь. 

У выніку праведзенага мною даследавання былі сфармуляваны наступныя 
вынiкi і прапановы: 

1. У сучаснай крыміналістычнай навуцы не сфармавалася адзінай 
класіфікацыі тактычных прыемаў. 

2. Нетрадыцыйныя метады не супрацьпастаўляюцца традыцыйным, і не 
могуць іх замяніць, а толькі служаць дадаткам. 

3. Прадстаўляецца магчымым выкарыстанне нетрадыцыйных тактычных 
прыемаў допыту падазронага пры правядзенні допыту. Пры ўмове 
заканадаўчага замацавання магчымасці і прымянення пры вытворчасці допыту, 
атрыманая інфармацыя будзе адлюстроўвацца ў пратаколе, які з'яўляецца 
крыніцай доказаў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне дзейнасці 
следчых Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь і органаў дзяржаўнай бяспекі 
пры допыце падазроных. 
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РЕФЕРАТ 
Ковзикова Мария Александровна 

Нетрадиционные тактические приемы допроса подозреваемого 
Дипломная работа: 54 страниц, 45 источников. 
Ключевые слова: допрос, тактический прием, нетрадиционный прием, 

полиграф, биоритмология, наркоанализ, гипноз. 
Цель дипломной работы – изучение нетрадиционных тактических приемов 

допроса подозреваемого.  
Задачи дипломной работы: 
1. Изучить нетрадиционные тактические приемы допроса подозреваемого. 
2. Выявить проблемы применения нетрадиционных тактических приемов  

допроса подозреваемого. 
3. Проанализировать теоретические источники по раскрытию сущности 

нетрадиционных тактических приемов допроса подозреваемого.и сделать 
соответствующие выводы. 

Объект исследования – применение нетрадиционных приемов исследования: 
полиграфа, гипноза, наркоанализа и биоритмологии при расследовании 
преступлений в Республике Беларусь. 

В результате проведенного мною исследования были сформулированы 
следующие выводы и предложения: 

1. В современной криминалистической науке не сформировалось единой 
классификации тактических приемов. 

2. Нетрадиционные методы не противопоставляются традиционным, и не 
могут их заменить, а лишь служат дополнением. 

3.Представляется возможным использование нетрадиционных тактических 
приемов допроса подозреваемого при проведении допроса. При условии 
законодательного закрепления возможности и применения при производстве 
допроса, полученная информация будет отражаться в протоколе, который 
является источником доказательств. 

Область возможного практического применения: совершенствование 
деятельности следователей Следственного комитета Республики Беларусь и 
органов государственной безопасности при допросе подозреваемых.  
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REVIEW 
Kovzikova Maria Alexandrovna 

Inconventional tactical methods of interrogating a suspect 
 
Graduate work: 54 pages, 45 sources. 
Key words: interrogation, a tactical method, an unconventional method, 

polygraph, biorhythmology, drug analysis, hypnosis. 
The aim of the graduate work is to study unconventional tactical methods of 

interrogating a suspect. 
The tasks of the graduate work: 
1. To study unconventional tactical methods of questioning a suspect. 
2. To identify the problems of using unconventional tactical methods of 

interrogating a suspect. 
3. To analyze theoretical sources in disclosing the essence of unconventional 

tactical methods of interrogating a suspect and make the conclusions. 
The object of study is the use of unconventional methods of research: polygraph, 

hypnosis, drug analysis and biorhythmology in the investigation of crimes in the 
Republic of Belarus. 

As a result of my research, the following conclusions and suggestions were 
formulated: 

1. In modern criminalistic science there a isn’t a uniform classification of tactical 
methods. 

2. Unconventional methods aren’t opposed to traditional methods and can not 
replace them, they can be used as an addiction. 

3. It is possible to use unconventional tactical methods of questioning a suspect 
during interrogation. Provided that the possibility and application for the 
interrogation is legislated, the information received will be reflected in the protocol, 
which is the source of evidence. 

The area of possible practical application: improvement  of  the  activities  of  
investigators of the Investigative Committee of the Republic of Belarus and agency 
of state security during the interrogation of suspects. 
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