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У артыкуле асвятляецца вопыт арганізацыі практыкаарыентаванай падрыхтоўкі кадраў на юрыдычным 
факультэце установы адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» ва ўмовах пераходу 

на чатырохгадовыя навучальныя планы і двухузроўневую сістэму падрыхтоўкі кадраў (спецыяліст — 

магістр). Выдзяляюцца асноўныя элементы, характарызуюнда традьщыйныя і інавацыйныя формы 

арганізацыі практыкаарыентаванай падрыхтоўкі, фармулююцца прапановы, якія скіраваны на 

ўдасканаленне якасці падрыхтоўкі юрыдычных кадраў у вышэйшых навучальных установах краіны. 

 

    Перамены ў арганізадыі юрыдычнай адукацыі, якія абумоўлены пераходам на 

чатырохгадовыя навучальныя планы і двухузроўневую сістэму падрыхтоўкі кадраў 

(спецыяліст – магістр), не павінны прывесці да зніжэння якасных параметраў сістэмы 

падрыхтоўкі юрыдычных кадраў. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што першая ступень 

юрыдычнай адукацыі скіравана пераважна на набыццё кампетэнцый, навыкаў і ўменняў 

выканаўчага тыпу, а магістратура – на развіццё творчых здольнасцяў выпускнікоў [1, с. 

47]. Падрыхтоўка па гэтых накірунках павінна адрознівацца галоўным чынам узроўнем 

падрыхтаванасці выпускнікоў да выканання канкрэтных прафесіяшльных функций, але ў 

падмурак кожнай ступені адукацыі павінны быць пакладзены фундаментальный 

навуковыя веды. 

      Пры такім падыходзе айчынная сістэма юрыдычнай адукадыі і ў новых умовах 

захавае традыцыйна высокі навуковы ўзровень, будзе забяспечвадь выпускнікоў як 

першага, так і другога цыклаў вьшэйшай адукацыі грунтоўнымі тэарэтычнымі ведамі [2, 

с. 60]. Важна, каб фундаментальнасць падрыхтоўкі юрыдычных кадраў была закладзена 

на малодшых курсах першага цыклу вышэйшай адукацыі – пры падрыхтоўцы 

спецыялістаў. У такім разе мы захаваем пераемнасць новай сістэмы арганізацыі 

юрыдычнай адукацыі з той сістэмай, якая доўгі час забяспечвала функцыяніраванне 

правапрымяняльнага блока айчыннай прававой сістэмы на высокім узроўні, а 

фундаментальнасць вышэйшай юрыдычнай адукацыі будзе гарантам прафесіянальнай 

мабільнасці юрыдычных кадраў. 

      Разам з тым у новых умовах вышэйшыя навучальныя ўстановы абавязаны 

арганізаваць падрыхтоўку юрыдычных кадраў такім чынам, каб ужо за час навучання ў 

аlта таtеr выпускнікі набылі неабходныя кампетэнцыі, авалодалі патрэбнымі 

прафесіянальнымі навыкамі і ўменнямі і былі падрыхтаванымі да таго, каб у поўным 

аб’ёме выконваць службовыя абавязкі адразу пасля заканчэння вышэйшай навучальнай 

установы і працаўладкавання. Вырашыць гэтыя задачы немагчыма без пераменаў у 

сістэме юрыдычнай адукацыі, укаранення ў навучальны працэс новых форм і метадаў 

арганізацыі навучальнага працэсу, якія ахопліваюцца паняццем практыкаарыентаванай 

падрыхтоўкі кадраў. 

      Практыкаарыентаваная падрыхтоўка юрыдычных кадраў у нашым разуменні 

складаецца з некалькіх элементаў і пачынаецца найперш са стварэння арганізацыйна-

прававых перадумоў і ўсталявання шчыльных і трывалых партнёрскіх сувязяў паміж 

вышэйшымі навучальнымі установамі і асноўнымі спажыўцамі нашых вьшускнікоў - 

праваахоўнымі і правапрымяняльнымі органамі. На гэтым этапе неабходна, па – першае, 

усталяваць новыя і адладзіць існуючыя механізмы сацыяльнага партнёрства і, па – 

другое, стварыць прафесіянальна – арыентаванае адукацыйнае асяродцзе ў аlта таtеr  і 

за сценамі вьппэйшай навучальнай установы. 

   У падмурак нашай дзейнасці пры вырашэнш акрэсленых задач быў пакладзены загад 



 

 

рэктара Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы № 866 ад 21 чэрвеня 

2010 года «Аб удасканаленні практычнай састаўляючай у падрыхтоўцы студэнтаў 

юрыдычнага факультэта», які заўважна паўплываў на змены ў арганізацыі навучальнага 

працэсу ў бок узмацнення практычнай падрыхтоўкі юрьщычных кадраў. Пры рэалізацыі 

дадзенага загада мы зыходзілі з таго, што ў сёняшніх умовах спажыўцы нашых 

выпускнікоў павінны не толькі фармуліраваць патрабаванні да кваліфікацыі будучых 

юрыдычных кадраў, але і самі прымаць непасрэдны ўдзел у іх падрыхтоўцы. 

   Найболып важнымі дасягненнямі пры стварэнні першага элемента сістэмы 

практыкаарыентаванай падрыхтоўкі сталі: 

1)  арганізацыя 14 філіялаў кафедраў на базе органаў кіравання і мясцовага 

самакіравання, органаў пракуратуры, упраўлення следчага камітэту, гаспадарчага суда і 

судоў агульнай кампетэнцьгі, органаў юстыцыі і натарыяту; 

2) прыцягненне кіраўнікоў філіялаў кафедраў да выніковай атэстацыі юрьдычных 

кадраў, выкладання спецыяльных дысцыплін, кіраўніцтва дыпломнымі і курсавымі 

працамі, правядзення розных відаў практык, выхаваўчых мерапрыемстваў і 

прафесіянальнай арыентацыі; 

3) стварэнне сістэмы пастаяннага маніторынгу задаволенасці арганізацый-заказчыкаў 

ходам і якасцю падрыхтоўкі нашых выпускнікоў, якая ўключае шэраг элементаў, у тым 

ліку штогадовае правядзенне анкетавання і арганізацыю навукова-практычных семінараў 

па выніках праходжання ўсіх відаў практык; 

4) штогадовае правядзенне рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі 

«Юрыдычная адукацыя: традыцыі і навацыі» з абавязковым абмеркаваннем вынікаў і 

праблем практыкаарыентаванай падрыхтоўкі юрыдычных кадраў і апублікаваннем 

навуковых артыкулаў у зборніку навуковых прад з аналагічнай назвай [3, 4, 5]. 

    Практыкаарыентаваная падрыхтоўка юрыдычных кадраў немагчымая без наяўнасці 

шырокага спектру баз для розных відаў практык: азнаямленчай, вучэбнай, судова-

пракурорскай, вытворчай, перадцыпломной. Мы вырашылі гэту задачу шляхам 

заключэння доўгатэрміновых пагадненняў з асноўнымі спажыўцамі нашых спецыялістаў 

і выпускнікоў магістратуры: упраўленнем Следчага Камітэта па Гродзенскай вобласці, 

пракуратурай Гродзенскай вобласці, галоўным упраўленнем юстыцыі Гродзенскага 

аблвыканкама, іншымі органамі і арганізацыямі. На базе нашых сацыяльных партнёраў 

студэнты і магістранты не толькі праходзяць розныя віды практык, яны маюць 

магчымасць сабраць неабходны матэрыял для напісання курсавых і дыпломных прац, 

магістарскіх дысертацый. Наша чарговая задача ў плане супрацоўніцтва з базамі практык 

– пераход на выкананне курсавых і дыпломных прац, магістарскіх дысертацый па 

заданнях нашых сацыяльных партнёраў з мэтай, каб вынікі гэтых прац мелі практычную 

скіраванасць і былі патрэбнымі для нашых сацыяльных партнёраў. 

       Другі элемент практыкаарыентаванай падрыхтоўкі спецыялістаў уключае ў сябе 

сістэму традыцыйных і інавацыйных форм арганізацыі навучальнага працэсу, якія 

дазваляюць будучым спецыялістам і магістрам набыць неабходныя кампетэнцьп, 

авалодаць прафесіянальнымі навыкамі і ўменнямі яшчэ падчас навучання ў вышэйшай 

навучальнай установе. 

      Сёння захоўваюць сваё значэнне традыцыйныя формы практыкаарыентаванай 

падрыхтоўкі юрыдычных кадраў: разнастайныя практыкумы па складанні працэсуальных 

дакументаў і шэраг факультатыўных курсаў. Так, мы захавалі ў новых навучальных 

планах дысцыпліну справаводства, змест якой скіраваны на прывіванне студентам 

навыкаў і ўменняў працы з самымі рознымі відамі дакументаў, і ўвялі новы спецыяльны 

курс – практычныя навыкі ў дзейнасці юрыста. 

     Разам з тым, мы арганізавалі правядзенне лабараторных заняткаў па дысцыплінах 

крыміналістычнага цыклу і прававой інфарматыкі на базе праваахоўных органаў і 

Гродзенскага рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі, дзе былі створаны філіялы 

кафедраў юрыдычнага факультэта. На базе філіялаў кафедраў праводзяцца семінарскія 

заняткі па дысцыплінах адпаведных кафедраў юрыдычнага факультэта. Пры 

падрыхтоўцы метадычнай дакументацыі кафедры юрыдычнага факультэта сталі 

ўключаць у экзаменацыйныя білеты на бягучыя экзамены і залікі, а таксама ў білеты на 



 

 

выніковую атэстацыю не толькі тэарэтычныя пытанні, як тэта было раней, але і 

практычныя заданні (рашэнне казусаў). Мы сталі праводзіць абарону розных відаў 

практыкі на базе філіялаў кафедраў. 

    Эфектыўнай формай практыкаарыентаванай падрыхтоўкі, якая забяспечвае 

фарміраванне неабходных прафесіянальных кампетэнцый, навыкаў і ўменняў у сценах 

аlта таtеr з’яўляюцца спецыялізацыі, якія скіраваны на паглыбленае асваенне пэўнай 

спецыяльнасці. Зараз «класічная» спецыяльнасць юрыдычнага факультэта 

«правазнаўства» уваходзіць у склад праграм для васьмі спецыялізацый, што дазваляе нам 

праводзіць падрыхтоўку кадраў на заключным этапе адукацыйнага цыклу ў падгрупах па 

10 – 12 чалавек і ўкараняць у навучальны працэс метад праблемнага навучання ў малых 

групах. 

     Сярод інавацыйных форм практыкаарыентаванай падрыхтоўкі найперш адзначу 

сістэму клінічнага навучання і падкрэслю той факт, што менавіта на юрыдычным 

факультэце Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы быў пакладзены 

пачатак клінічнаму навучанню ў Рэспубліцы Беларусь [6, с. 60] і створана першая ў 

краіне грамадская студэнцкая прыёмная па прававых пытаннях. У юрыдычнай клініцы 

будучыя спецыялісты набываюць навыкі і ўменні працы з кліентамі – атрымальнікамі 

юрыдычных паслуг. Тут пад кіраўніцтвам выкладчыкаў, якія маюць ліцэнзіі на аказанне 

юрыдычных паслуг, студэнты вучацца працаваць з будучымі кліентамі, прымаць ад 

грамадзян неабходныя для вырашэння справы документы, самастойна складаць праекты 

юрыдычных дакументаў, рыхтаваць адказы і звароты, вырашаць іншыя практычныя 

задачы. У юрыдычнай клініцы будучыя спецыялісты набываюць такія кампетэнцыі, 

навыкі і ўменні, якія будуць неабходнымі пераважна пры адвакацкай дзейнасці. 

     Галоўным нашым дасягненнем у практыкаарыентаванай падрыхтоўцы стала 

стварэнне ў сценах аlта таtеr практыкаарыентаванай пляцоўкі, якая ўключае залу 

судовых паседжанняў і кабінет правапапрымяняльнай практыкі. Гэта вынік сумеснай 

працы юрыдычнага факультэта і пракуратуры Гродзенскай вобласці па ўдасканаленні 

практычнай падрыхтоўкі юрыдычных кадраў [7], які быў запатрабаваны іншымі 

навучальнымі установамі краіны [8]. 

    Зала судовых паседжанняў юрыдычнага факультэта абсталявана па ўзоры залаў 

судовых паседжанняў судовых органаў і ўрачыста адкрыта падчас правядзення «Дзён 

юрыдычнага факультэта – 2011» [9]. Адначасова быў створаны і кабінет 

правапрымяняльнай практыкі, асноўная мэта якога – забеспячэнне належнай працы залы 

судовых паседжанняў. Без кабінета правапрымяняльнай практыкі зала судовых 

паседжанняў не ў стане ў поўным аб’ёме вырашаць задачы па практыкаарыентаванай 

падрыхтоўцы юрыдычных кадраў, а кабінет правапрымяняльнай практыкі без залы 

судовых паседжанняў будзе нагадваць звычайную аўдыторыю для правядзення 

семінарскіх і практычных заняткаў. 

    Практыкаарыентаваная пляцоўка (зала судовых паседжанняў і кабінет 

правапрымяняльнай практыкі) дазваляе прымяняць інавацыйныя формы арганізацыі 

навучальнага працэсу ў дачыненні да ўсяго складу студэнтаў. 

     Зала судовых паседжанняў выкарыстоўваецца найперш для таго, каб студэнты мелі 

магчымасць прысутнічаць на выязных судовых паседжаннях, якія вельмі часта 

праводзяць суддзі, што з’яўляюцца выпускнікамі юрыдычнага факультэта Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Нашы студэнты і раней наведвалі судовыя 

працэсы ў судовых інстанцыях горада Гродна і Гродзенскай вобласці. Але гэта былі 

эпізадычныя і пераважна экскурсійныя наведванні ў межах прафесіянальнай арыентацыі 

студэнцкай моладзі. 

    За два гады функцыяніравання залы судовых паседжанняў на юрыдычным 

факультэце тут было разгледжана каля ста судовых спраў. Калі ўявіць, што на кожным 

судовым паседжанні звычайна прысутнічае не менш за адну паўнавартасную 

акадэмічную групу студэнтаў, то мы можам зрабіць выснову, што судовыя паседжанні за 

гэты час наведала не менш за тры тысячы студэнтаў дзённай і завочнай формаў 

навучання. Звычайна на выязное паседжанне суда запрашаюцца студэнты тых курсаў і 

акадэмічных труп, якія ўжо вьвучылі альбо яшчэ толькі вывучаюць адпаведныя тэмы 



 

 

крымінальнага, грамадзянскага, адміністрацыйнага, жыллёвага, сямейнага, працоўнага, 

гаспадарчага права. Для студэнтаў, якія прысутнічаюць на выязным паседжанні суда, 

важнай з’яўляецца наступная акалічнасць: пасля заканчэння судовага працэсу суддзя, як 

правіла, застаецца ў зале судовых паседжанняў і можа адказаць на пытанні студэнтаў, 

даць свой асабісты каментарый як па вьнесеным рашэнні, так і па іншых момантах 

праведзенага паседжання. 

    Зала судовых паседжанняў выкарыстоўваецца таксама для арганізацыі мадэльных 

працэсаў (ролевых гульняў), якія праводзяць нашы студэнты. Праз гэту форму 

практыкаарыентаванай падрыхтоўкі студэнты набываюць трывалыя навькі і ўменні 

актыўных паводзінаў у якасці суддзі, пракурора і адваката. 

    Падрыхтоўка юрыдычных кадраў на базе практыкаарыентаванай пляцоўкі патрабуе 

належнага арганізацыйнага і метадычнага забеспячэння. Для вырашэння дадзеных задач 

якраз і быў створаны кабінет правапрымяняльнай практыкі. 

    Асобнае месца сярод дыдактычных матэрыялаў кабінета правапрымяняльнай 

практыкі займаюць копіі рэальных судовых спраў, якія кладуцца ў падмурак мадэльных 

працэсаў. Стварэнне пісьмовых і  электронных копій найбольш цікавых спраў, якія былі 

разгледжаны судовымі інстанцыямі Гродзенскай вобласці, - працаёмкая і адказная 

справа, якую выконваюць супрацоўнікі кабінета правапрымяняльнай практыкі. На 

сённяшні дзень маюцца копіі каля пяцідзесяці рэальных судовых спраў, сярод якіх копіі 

грамадзянскіх, жыллёвых і працоўных спрэчак, шматтомныя справы па разглядзе 

гаспадарчых спрэчах і копіі адміністрацыйных і крымінальных спраў. Ролевыя гульні 

(мадэльныя працэсы) патрабуюць дасканалага ведання судовай справы, кожны ўдзельнік 

мадэльнага працэсу павінен ва ўсіх падрабязнасцях ведаць яе змест і таму найбольшым 

попытам карыстаюпда электронныя копіі судовых спраў, якія дасканала вывучаюцца 

студэнтамі за межамі навучальнага працэсу. 

     Коші назапашаных судовых спраў выкарыстоўваюцца таксама ў якасці 

навучальных дапаможнікаў падчас правядзення семінарскіх заняткаў па адпаведных 

тэмах курсаў крымінальнага, адміністрацыйнага, грамадзянскага, гаспадарчага, 

жыллёвага, гаспадарчага, сямейнага і працоўнага права, пры правядзенні алімпіяд па 

юрыдычных навуках. 

     Супрацоўнікі кабінета правапрымяняльнай практыкі па згодзе суддзяў, якія 

праводзяць выязныя судовыя паседжанні, ажыццяўляюць запіс судовых працэсаў на 

відэакамеру і ствараюць відэатэку рэальных судовых паседжанняў па розных катэгорыях 

спраў. Сёння гэта відэатэка невялікая і складае ўсяго 15 відэафільмаў, з якіх 12 – 

відэафільмы крымінальных спраў, 1 відэафільм па гаспадарчай і 2 – відэафільмы па 

грамадзянскіх справах. Другую частку відэатэкі кабінета правапрымяняльнай практыкі 

складаюць запісы мадэльных працэсаў (ролевых гульняў), якія былі праведзены нашымі 

студэнтамі. Гэта не менш цікавая і самая запатрабаваная студэнтамі частка відэатэкі. 

     Запіс рэальных і мадэльных судовых працэсаў на відэакамеру і стварэнне відэатэкі 

дазваляюць практычна кожнаму студэнту ў любы зручны для яго час прагледзець 

патрэбны рэальны альбо мадэльны працэс у навучальнай аўдыторьп – кабінеце 

правапрымяняльнай практыкі, дзе маецца неабходнае тэхнічнае забеспячэнне, ці па – за  

межамі навучальнай установы. Такім чынам, студэнт мае магчымасць прааналізаваць з 

выкладчыкам альбо без яго рэальны судовы працэс ці свой асабісты ўдзел у мадэльным 

працэсе. Наша чарговая задача ў выкарыстанні практыкаарыентаванай пляцоўкі – 

забяспечыць  кожнаму студэнту магчымасць удзелу ў мадэльным працэсе мінімум у трох 

абліччах – у якасці суддзі, пракурора і адваката. У перспектыве відэатэка мадэльных 

працэсаў (ролевых гульняў) можа выкарыстоўвацца нашымі сацыяльнымі партнёрамі і 

спажыўцамі кадраў для адбору патрэбных для іх спецыялістаў: будучых адвакатаў, 

пракурорскіх работнікаў і работнікаў судовых органаў. 

     Трэці элемент практыкаарыентаванай падрыхтоўкі спецыялістаў уключае сістэму 

традыцыйных і інавацыйных формаў арганізацыі працы студэнтаў. 

     Тут таксама існуюць традыцыйныя формы, якія мы ўдасканалілі, і новыя, 

інавацыйныя, якія адрозніваюцца найбольшай эфектыўнасцю ў набыцці 

прафесіянальных кампетэнцый, навыкаў і ўменняў. Да традыцыйных формаў можна 



 

 

аднесці разнастайныя віды практык: вучэбную, судова-пракурорскую, пераддыпломную і 

іншыя. Найболын вьніковай формай арганізацыі практык ва ўмовах развiцця 

практыкаарыентаванага навучання нам уяўляецца бесперапынная практычная 

падрыхтоўка. Сэнс яе ў тым, што ўсе віды практык, якія прадугледжаны навучальнымі 

планамі, студэнт праходзіць на адной і той жа базе практыкі і, такім чынам, паслядоўна, 

крок за крокам авалодвае неабходнымі кампетэнцыямі, набывае прафесіянальныя навыкі 

і ўменні будучай прафесіянальнай дзейнасці – пракурорскай, следчай, судовай і гэтак 

далей. Мы імкнемся стварыць часовыя калектывы з выкладчыкаў юрыдьгчнага 

факультета і супрацоўнікаў праваахоўных і правапрымяняльных органаў, дзе 

знаходзяцца нашы базы практык, з тым, каб яны падрыхтавалі якасныя праграмы 

бесперапыннай практычнай падрыхтоўкі. 

      У плане практыкаарыентаванай падрыхтоўкі добра зарэкамендавала сябе 

добраахвотная студэнцкая дружына (далей – дружына), якая была створана на падставе 

рашэння адміністрацыі Ленінскага раёна г. Гродна № 132 ад 25 сакавіка 2011 года. У 

склад дружыны прымаюцца студэнты юрыдычнага факультэта, якія дасягнулі 

паўналецця, паспяхова выконваюць навучальныя планы, маюць дасягненні ў вучэбнай і 

грамадскай працы, валодаюць высокімі маральнымі, дзелавымі і асабістымі якасцямі, 

маюць добры стан здароўя. Асноўная мэта добраахвотнай дружыны – удзел у ахове 

правапарадку на тэрыторьп Ленінскага раёна горада Гродна. Дружына ажыццяўляе сваю 

працу пад кіраўніцтвам упаўнаважаных службовых асоб Ленінскага раённага аддзела 

ўнутраных спраў горада Гродна і дэкана юрыдычнага факультета. Сёння ў склад 

дружыны ўваходзяць каля 20 студэнтаў дзённага аддзялення розных курсаў, якія 

плануюць у далейшым звязаць свой лёс з працай у органах унутраных спраў. У вольны 

ад заняткаў час згодна з зацверджаным графікам яны прымаюць удзел у ахове 

правапарадку на тэрьггорыі Ленінскага раёна г. Гродна, выконваюць іншыя даручэнні 

службовых асоб органаў унутраных спраў. 

    Членаў дружыны адрознівае мэтанакіраванасць у асваенні юрыдычных ведаў, 

імкненне набьщь неабходныя прафесіянальныя навыкі і ўменні. Гараджане без цяжкасці 

выдзяляюць нашых дружыннікаў па адметнай форме з шэўронамі юрыдычнага 

факультета, а гарадскія ўлады, у сваю чаргу, адзначаюць плённасць працы студэнтаў, 

якія ўваходзяць у склад дружыны. Так, рашэннем адміністрацьп Ленінскага раёна г. 

Гродна № 55 ад 6 лютага 2012 года па выніках працы ў 2011 годзе дружыне юрыдычнага 

факультета было ўручана Падзячнае пісьмо, у 2012 годзе камандзір дружыны 

юрыдычнага факультета быў прызнаны лепшым дружыннікам Ленінскага раёна г. 

Гродна, у 2013 годзе дружына юрыдычнага факультета заняла 3 – е месца ў камандным 

першынстве добраахвотных дружын г. Гродна. 

     Але самай перспектыўнай інавацыйнай формай практыкаарыентаванай 

падрыхтоўкі юрыдычных кадраў, якая ажыццяўляецца за сценамі і межамі навучальнага 

працэсу, на наш погляд, можа стаць інстытут пазаштатных супрацоўнікаў праваахоўных 

органаў. 

      Да такой высновы падштурхоўвае аналіз функцыянавання інстытута пазаштатных 

супрацоўнікаў, створанага на падставе загада Генеральнага пракурора Рэспублікі 

Беларусь ад 27 жніўня 2008 г. № 49, якім было зацверджана Палажэнне аб пазаштатных 

супрацоўніках органаў пракуратуры Рэспублікі Беларусь. У адпаведнасці з дадзеным 

Палажэннем пазаштатны супрацоўнік абавязаны актыўна ўдзельнічадь у 

мерапрыемствах, якія праводзяцца органамі пракуратуры па забеспячэнні законнасці і 

правапарадку, барацьбе са злачыннасцю, абароне правоў і законных інтарэсаў грамадзян 

і арганізацый; ва ўстаноўленыя тэрміны ён абавязаны выконвадь даручэнні, якія 

вызначаюцца пракурорскімі работнікамі, за якімі ён замацаваны. Пазаштатны 

супрацоўнік сумесна з пракурорскімі работнікамі і пад іх непасрэдным кіраўніцтвам і 

кантролем удзельнічае ў правядзенні праверак па захаванні законнасці, аказвае 

садзейнічанне органам пракуратуры ў прады па прафілактыцы правапарушэнняў, у тым 

ліку праводзіць гутаркі з непаўналетнімі, якія ўчыняюць правапарушэнні, іх бацькамі і 

родзічамі, ажыццяўляе прапаганду прававых ведаў, выконвае іншыя абавязкі. Адным 

словам, за час працы ў якасці пазаштатнага супрацоўніка студэнт юрыдычнага 



 

 

факультета авалодвае дастатковымі кампетэнцыямі, прафесіянальнымі навыкамі і 

ўменнямі, якія дазваляюць яму адразу пасля працаўладкавання ў органы пракуратуры на 

высокім прафесіянальным узроўні выконваць свае службовыя абавязкі. 

   З моманту стварэння дадзенага інстытута пры Генеральнай пракуратуры Рэспублікі 

Беларусь у пракуратуры Гродзенскай вобласці прафесіянальную падрыхтоўку ў якасці 

пазаштатных супрацоўнікаў прайшлі звыш 60 чалавек, большая частка з якіх потым была 

залічана на службу ў органы пракуратуры Гродзенскай вобласці. Важна падкрэсліць, што 

былыя пазаштатныя супрацоўнікі пракуратуры Гродзенскай вобласці складаюць 

прыкладна палову ад усёй колькасці асоб, якія былі залічаны на службу ў органы 

пракуратуры ў апошнія гады. Такім чынам, для органаў пракуратуры Гродзенскай 

вобласці інстьггут пазаштатных супрацоўнікаў з’яўляецца эфектыўным кадравым 

рэзервам, а для юрьщычнага факультета – вельмі важнай інавацыйнай формай 

практыкаарыентаванай падрыхтоўкі юрыдычных кадраў і іх наступнага 

працаўладкавання. 

      Вопыт функцыяніравання інстытута пазаштатных супрацоўнікаў, які назапашаны 

Генеральнай пракуратурай Рэспублікі Беларусь, можа быць запатрабаваны іншымі 

праваахоўнымі і правапрымяняльньші органамі і арганізацыямі. Нагадаю, што ў савецкія 

часы студэнты юрыдычных факультэтаў мелі магчымасць працы ў якасці пазаштатных 

супрацоўнікаў у органах унутраных спраў. Інстытут пазаштатных супрацоўнікаў уздымае 

інтэграцыю вьппэйшых навучальных устаноў і спажыўцоў юрыдычных кадраў на якасна 

новы ўзровень, дазваляе праваахоўным і правапрымяняльным органам аказваць 

непасрэдны ўплыў на фарміраванне тых прафесіянальных кампетэнцый, навыкаў і 

уменняў, якія патрабуюцца ад нашых выпускнікоў для работы ў сучасных умовах. 
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