
 

174 
 

Учебное заведение выстраивает соответственную времени и социуму 
культурно-образовательную среду, акцентирует внимание на определенных 
нравственных нормах и ценностях, вводит соответствующие правила 
корпоративной культуры и др. Стабильность вузовской среды зависит от 
набора ценностей ее участников (преподавателей, студентов, администрации, 
сотрудников).  

Культурно-образовательная среда учебного заведения диалектически 
взаимосвязана с каждым учащимся; они развиваются параллельно, развивая 
себя, изменяя черты, формы, а иногда и свои сущностные характеристики, 
студенты оказывают влияние на среду и, наоборот, под влиянием среды 
меняются сами.  

Наполнение культурно-образовательной среды вуза разнообразными 
образовательно-воспитательными формами позволит каждому субъекту 
воспитания максимально реализовать свой духовный потенциал и 
сформировать профессиональные и общекультурные компетенции.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
 

У проголошеній Президентом України П. Порошенком Стратегії сталого 
розвитку «Україна – 2020», а також у нещодавно прийнятому Законі Україні 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» розвитку вітчизняного наукового 
потенціалу відведено чільне місце.  

Наукова діяльність у вищих навчальних закладах системи Міністерства 
внутрішніх справ України регулюється значною кількістю нормативних 
документів. Серед них найважливішими є Конституція України, закони 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 
діяльність».  

Науково-дослідницька діяльність курсантів, студентів, слухачів, 
аспірантів, ад’юнктів та докторантів, що проводиться у вищих навчальних 
закладах України, є одним з основних чинників підготовки 
висококваліфікованих кадрів відповідного профілю.  

Задля результативності цієї роботи у вищих навчальних закладах системи 
Міністерства внутрішніх справ України докладається максимум зусиль: 
підтримується обдарована молодь, яка виявила здібності до наукової 
діяльності; створюються творча атмосфера та умови для інноваційного 
розвитку; курсанти, студенти, слухачі, аспіранти, ад’юнкти та докторанти ВНЗ 
залучаються до проведення вивчення актуальних проблем розвитку суспільства 
і держави та діяльності поліції.  
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Так, з метою вдосконалення організації науково-дослідницької роботи 
курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та докторантів 
університетом було затверджено Положення про Наукове товариство курсантів, 
студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів та молодих вчених 
Харківського національного університету внутрішніх справ. 

На сьогоднішній день Наукове товариство – добровільне об’єднання 
студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих 
вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або 
працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової 
діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

Саме тут кожен студент, курсант, слухач, аспірант, ад’юнкт, докторант і 
молодий вчений може реалізувати себе в першу чергу як особистість, проявити 
свої найкращі розумові здібності, відстоювати свою позицію і доводити її 
правильність. 

Доброю традицією можна назвати проведення в Харківському 
національному університеті внутрішніх справ науково-практичної конференції 
курсантів і студентів та молодих вчених.  

Проведенням щорічної науково-практичної конференції курсантів та 
студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності» та 
«Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених» наш 
Університет засвідчує величезні потенціальні можливості у координації 
наукових розробок з найактуальніших питань правової теорії. 

Таким чином, Харківський національний університет внутрішніх справ 
створює належні умови для ефективного та сталого розвитку науково-
дослідницької роботи студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, 
докторантів та молодих вчених. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Молода людина, яка після закінчення загальноосвітньої школи здобуває 

професійну освіту у ВНЗ, обов’язково повинна бути включена в систему 
виховного впливу на відповідному рівні. Розпочатий у родині, дошкільній 
установі, у школі процес національного виховання логічно й органічно має 
бути продовжений у вищій школі. 

Національне виховання – історично зумовлена і створена в народі 
сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм 
соціальної поведінки, спрямованих на організацію життєдіяльності молодого 
покоління, у процесі якої засвоюють духовну і матеріальну культуру нації, 
формується національна свідомість і досягають духовної єдності поколінь. 


