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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 51 страница, 35 источников, 1 рисунок, 4 приложения. 

ДОПРОС, КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ, КОНФЛИКТ, ЛОЖНЫЕ 

ПОКАЗАНИЯ, ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

Объект исследования - различные формы конфликтного взаимодействия 

участников допроса.  

Цель исследования - всестороннее исследование конфликтной ситуации 

при допросе; анализ белорусского законодательства в области получения 

показаний; исследование мотивов конфликта и дачи ложных показаний и 

разработка практических рекомендаций по устранению данных мотивов; 

выявление наиболее эффективных методик разрешения конфликта и 

разоблачения ложных показаний. 

Методы исследования - анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция, 

обобщение, классификация, сравнение. 

Полученные результаты - обобщены теоретические знания в области 

допроса в конфликтной ситуации, изучены и подготовлены рекомендации для 

практического применения тактических приемов в ситуации допроса в 

конфликтной ситуации. 

Элементы научной новизны - расширение понятийно-категориального 

аппарата конфликтной ситуации допроса, методики разоблачения ложных 

показаний. 

Область возможного практического применения - в учебной деятельности 

и в практике деятельности правоохранительных органов. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 51 старонка, 35 крыніц, 1 малюнак, 4 прыкладання. 

ДОПЫТ, КАНФЛ ІКТНАЯ С ІТУАЦЫЯ, КАНФЛ ІКТ, МАНА, 

ІЛЖЫВЫЯ ПАКАЗАНН І, ТАКТЫЧНЫЯ ПРЫЕМЫ 

Аб'ект даследавання - розныя формы канфліктнага ўзаемадзеяння 

ўдзельнікаў допыту. 

Мэта даследавання - усебаковае даследаванне канфліктнай сітуацыі пры 

допыце; аналіз беларускага заканадаўства ў вобласці атрымання паказанняў; 

даследаванне матываў канфлікту і дачы ілжывых паказанняў і распрацоўка 

практычных рэкамендацый па ліквідацыі дадзеных матываў; выяўленне 

найбольш эфектыўных методык вырашэння канфлікту і выкрыцця ілжывых 

паказанняў. 

Метады даследавання - аналіз, сінтэз, аналогія, дэдукцыя, індукцыя, 

абагульненне, класіфікацыя, параўнанне. 

Атрыманыя вынікі - абагульнены тэарэтычныя веды ў галіне допыту ў 

канфліктнай сітуацыі, даследваны і падрыхтаваны рэкамендацыі для 

практычнага прымянення тактычных прыёмаў у сітуацыі допыту ў канфліктнай 

сітуацыі. 

Элементы навуковай навізны - пашырэнне паняційна-катэгарыяльнага 

апарата канфліктнай сітуацыі допыту, ілжывых паказанняў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення - у вучэбнай дзейнасці і ў 

практыцы дзейнасці праваахоўных органаў. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы 

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 

метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
Graduation thesis: 51 pages, 35 sources, 1 picture, 4 applications. 

INTERROGATION, CONFLICT SITUATION, CONFLICT, FALSE 

TESTIMONY, TACTICAL METHODS 

The object of the research is various forms of conflict interaction between the 

participants in the interrogation. 

The objective of the research is to conduct a comprehensive research  of the 

conflict situation of interrogation; analysis of the Belarusian legal system in the field 

of obtaining evidence; the research  of the motives of the conflict and giving false 

testimony and the development of practical recommendations for the elimination of 

these motives; the identification of the most effective methods for resolving the 

conflict and exposing false testimony. 

Methods of research - analysis, synthesis, analogy, deduction, induction, 

generalization, classification, comparison. 

The obtained results - generalized theoretical knowledge in the field of 

interrogation in a conflict situation, researched and prepared recommendations for the 

practical application of tactical techniques in the situation of interrogation in a 

conflict situation. 

Elements of scientific novelty - the expansion of the conceptual-categorical 

apparatus of the conflict situation of interrogation, false testimony. 

The area of possible practical application is in educational practice and in the 

practice of law enforcement bodies. 

The author of the graduation thesis confirms that the analytical material given in 

the graduation thesis correctly and objectively reflects the state of the researched 

process and all theoretical, methodological provisions and concepts borrowed from 

literary and other sources are accompanied by references to their authors. 
 


