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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 
 

НАУКОВІ ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ,  

ЩО ВІДБУЛИСЯ В ДДУВС У ІІI КВАРТАЛІ 2021 РОКУ 
 

18 вересня 2021 року – регіональний науково-практичний семінар «Україна як 

суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава: історія 

становлення, сучасний стан та перспективи розвитку», організований кафедрою 

теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ у рамках відзначення 30-ї річниці Незалежності України. 

 

Захід відбувся за активної участі представників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, громадських організацій, наукових та науково-педагогічних 

працівників. До заходу також долучилися аспіранти, курсанти закладів вищої освіти 

регіону, зокрема Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Університету 

митної справи і фінансів (м. Дніпро) та ДДУВС – усього у науково-практичному 

семінарі взяли участь близько 50 учасників. 

Захід відкрила проректор 

Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, професор, 

Заслужений юрист України Лариса 

Наливайко, яка привітала учасників 

регіонального науково-практичного 

семінару й побажала плідної роботи 

та цікавих і змістовних дискусій. 

Проблематика наукового 

заходу викликала непідробний 

інтерес у його учасників, а 

атмосфера його проведення в очній 
формі сприяла жвавому і 

конструктивному обговоренню історичних подій, пов’язаних зі становленням української 

державності; пошуку шляхів для утвердження міжнародної правосуб’єктності України, що є 

зовнішнім виявом суверенітету держави; визначення напрямів діяльності Української 

держави із забезпечення її суверенітету, що склали предмет науково-практичного заходу. 

За результатами роботи регіонального науково-практичного семінару 

підготовлено методичні рекомендації. 
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29 вересня 2021 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Когнітивно-комунікативні стратегії розвитку здобувачів вищої освіти у процесі 

професійної підготовки», організований кафедрою психології та педагогіки 

факультету соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 

 

Основними напрямами роботи семінару означено когнітивно-комунікативні 

стратегії розвитку особистості: міждисциплінарний аспект; особливості 

застосування когнітивно-комунікативної моделі навчання у вищій школі; 

забезпечення розвитку здобувачів вищої освіти когнітивно-комунікативними 

методами в умовах дистанційної освіти. 

У заході взяли участь представники громадських та бізнес-організацій, 
психологічних центрів, відомі українські освітяни, психологи та психологи-практики, 

викладачі, науковці та здобувачі вищої освіти. Всього семінар об’єднав близько 90 

учасників з Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Волинської, 

Рівненської, Кіровоградської, Харківської, Луганської областей. 

 

До роботи семінару також долучилися представники іноземних держав: 

професор кафедри прикладної інформатики факультету економічної інформатики 

Університету в м. Братислава доктор педагогічних наук Ярослав Култан 
(Словаччина) та професор коледжу міжнародного бізнесу Університету Шаосін 

Аміт Шарма (Китайська Народна Республіка). 


