
Національна свідомість людини, громадянина формується під впливом багатьох факторів. Це 
і виховання, і освіта, і життєві обставини, які так чи інакше впливають на долю людини. В 

залежності від того, якими будуть ці складові формування світогляду, будуватиметься і 

людська особистість. 

Для працівника органів внутрішніх справ, який щодня заступає на охорону правових і державних засад 
суспільства, вкрай важливо усвідомлювати, громадянином якої держави він є. Вимушений за своїм 

службовим обов’язком брати участь у суспільно-політичних конфліктах і миротворчих заходах, які, на 

жаль, досить часто мають національне забарвлення, він має щоразу демонструвати власну національну 

гідність. Бо історичні передумови та реалії становлення нашої молодої державності склалися так, що ми 

ще й досі змушені приділяти пильну увагу формуванню національної свідомості сучасного покоління. Й 
іноді здається, що у цьому питанні ще вельми не скоро буде поставлено крапку.  

Мабуть тому досить широка, але через те не менш актуальна тема науково -практичної конференції 

«Формування національної свідомості в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні» 

знайшла живий відгук у викладачів, курсантів, студентів та слухачів Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ. Організували і провели її 27 січня працівники кафедри філософії та 

політології університету: завідувач кафедри ВіталійГрибан, доценти Ганна Стояцька, Надія Журавель, 

Людмила Тутік та інші. 

Конференцію відкрив проректор з наукової роботи доктор юридичних наук, професор Володимир 

Мисливий, який обґрунтував важливість цієї проблеми для нашого навчального закладу, який готує 
правоохоронців і правознавців. 

На його думку, пересічний громадянин може й не мати національної свідомості, він може мати зовсім 

інші особисті й суспільні цінності та пріоритети. Але працівник органів внутрішніх справ, який 

наділений владними повноваженнями і стоїть на охороні законності і правопорядку, просто неможливий 
без цієї важливої риси. Ось чому науково-педагогічний колектив університету, кафедра філософії та 

політології зокрема, зосереджують свою увагу на вихованні почуття національної гідності у майбутніх 

офіцерів міліції. 

Тема науково-практичної конференції виявилася настільки актуальною та різнобічною, що охопила, 
здавалося б, абсолютно неспоріднені проблеми. Так, старший юрисконсульт відділу юридичного 

забезпечення університету лейтенант міліції Микита  Лукіша виступив з доповіддю про роль органів 

внутрішніх справ у запобіганні дитячій бездоглядності. Він зазначив, зокрема, що спілкуючись із дітьми, 

працівник міліції має не лише виконувати каральні та профілактичні функції, а й вести виховну роботу, 

одним із важливих елементів якої є формування національної свідомості. 

Студентка першого курсу юридичного факультету Анна  Сидоренко у своїй доповіді «Расизм на території 

України» торкнулася питань захисту національних меншин та толерантного ставлення до інших 

національностей. Її тема викликала жваву дискусію, в якій взяли участь і досвідчені науковці, і молоді 

дослідники. 

А ще у сфері уваги конференції були проблеми й особливості національної політики в умовах розбудови 

громадянського суспільства, формування ціннісно-смислової компетенції курсантів, свідомого ставлення 

до власного здоров`я та інші питання, які, на думку її учасників, є невід’ємною складовою процесу 

формування національної свідомості. 

Зацікавлене обговорення, яке відбулося, дає всі підстави вважати, що на кафедрі філософії та 
політології та в університеті в цілому існують сприятливі умови для творчих дискусій, роздумів та 

плідної наукової роботи молодих дослідників. А подібні конференції є доброю нагодою для них 

розпочати свою науково-дослідницьку діяльність вже сьогодні. 
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