
Участь студентів у конкурсах наукових робіт і наукових заходах  
 

Участь студентів у науковій роботі, керівництво науковою роботою 

студентів 
 

Кількість науково-

педагогічних 

співробітників, що 

здійснюють 

керівництво 

науковою роботою 

студентів 

Кількість 

членів 

наукових 

гуртків 

Участь у конкурсах наукових робіт 

(окрім Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт) 

Назва  конкурсу  
Кількість 

учасників 

Кількість 

перемож-

ців  

13 

 

35 1. Конкурс наукових робіт 

студентів Львівського 

інституту МАУП “Проблеми 

державотворення в Україні” (у 

рамках роботи студентського 

наукового гуртка при кафедрі 

права) 

2. Конкурс наукових робіт 

студентів Львівського 

інституту МАУП “Сучасні 

дослідження у галузі  

психологічних” (у рамках 

роботи студентського 

наукового гуртка при кафедрі 

психології) 

3. Конкурс наукових робіт 

студентів Львівського 

інституту МАУП  

«Економічний розвиток 

держави, регіонів, 

підприємств: стан, проблеми, 

перспективи» (у рамках 

роботи студентського 

наукового гуртка при кафедрі 

економіки) 
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Участь студентів у роботі наукових заходів 

Теми конференцій, семінарів, круглих столів та 

інших заходів 
Місце проведення 

Кількість 

студентських 

доповідей 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Психологія та педагогіка: 

необхідність впливу науки на розвиток 

практики в Україні” (27-28 лютого 2015 

року) 

Львів:  ГО «Львівська 

педагогічна спільнота» 
1 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Вплив досягнень 

психологічних та педагогічних наук на 

розвиток сучасного суспільства” (13-14 

березня 2015 року) 

Харків: Центр 

педагогічних 

досліджень, Україна 

1 

Круглий стіл на тему «Адміністративно–

правове регулювання суспільних 

відносин» (17 березня 2015 року) 

Львів : Львівський 

інститут МАУП 
5 

Науково-практична конференція 

«Приорітети розвитку педагогічних та 

психологічних наук у ХХІ столітті» (20 – 

21 березня 2015 року)  

Одеса: Львівський 

інститут МАУП 
1 

Міжнародна науково-практична 

конференція “Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників 

психологічних та педагогічних наук (27-

28 березня 2015 року.)  

Львів: ГО «Львівська 

педагогічна спільнота» 
1 

Всеукраїнська науково–практична 

конференція «Актуальні питання 

юридичної науки – 2015» (24 квітня 2015 

року) 

Львів : Львівський 

інститут МАУП 
 

13 

VII засідання студентського наукового 

товариства ЛІ МАУП та інших Вищих 

навчальних закладів м. Львова 

«Економічний розвиток держави, 

регіонів, підприємств: стан, проблеми, 

перспективи» (22 квітня 2015 року)  

Львів : Львівський 

інститут МАУП 

15 

VІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю 

«Особистість в екстремальних умовах», 

(20 травня 2015 року) 

Львів : Львівський 

державний університет 

безпеки 

життєдіяльності 

1 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція "Суспільні трансформації і 

безпека: людина, держава, соціум" (11 

червня 2015 року) 

Львів : Львівський 

інститут МАУП 

9 

Круглий стіл на тему «Проблеми 

державотворення в Україні» (8 жовтня 

2015 року) 

Львів : Львівський 

інститут МАУП 
7 



VI Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів, 

молодих вчених «Сучасний стан та 

пріоритети модернізації фінансово-

економічної системи України» (25 

листопада 2015 року)  

Львів: Львівська 

комерційна академія 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наукові публікації студентів: наукові статті, тези доповідей на 

конференціях 

 

Назви видань 
Кількість 

студентських 

публікацій 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

“Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток 

практики в Україні” (27-28 лютого 2015 року). Львів, ГО 

«Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С.14-17. 

1 

Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної 

конференції “Вплив досягнень психологічних та педагогічних 

наук на розвиток сучасного суспільства” (13-14 березня 2015 

року). Харків: Центр педагогічних досліджень, Україна [Текст]. – 

Харків, 2015. – С. 23-27. 

1 

Тези наук.-практ. конф. «Приорітети розвитку педагогічних та 

психологічних наук у ХХІ столітті» (20 – 21 березня 2015 р.). – 

Одеса. 2015. С. 15 – 17.  

1 

Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-

практичної конференції “Нове та традиційне у дослідженнях 

сучасних представників психологічних та педагогічних наук” (27-

28 березня 2015 р.) [Текст]. – Львів: ГО «Львівська педагогічна 

спільнота», 2015. – С. 45-48. 

1 

Матеріали доповідей та статей Всеукраїнської науково–практичної 

конференції «Актуальні питання юридичної науки – 2015» (Львів, 

24 квітня 2015 року). – Львів:  Львівський інститут МАУП, 2015. – 

285 с.  

13 

Збірник матеріалів VII засідання студентського наукового 

товариства ЛІ МАУП та інших Вищих навчальних закладів м. 

Львова «Економічний розвиток держави, регіонів, підприємств: 

стан, проблеми, перспективи» (22 квітня 2015р.) - Львів: 

Львівський інститут МАУП, 2014. – 146 с. 

15 

Збірник статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Особистість в екстремальних умовах» (20 травня 

2015 р.) [Текст]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2015. – С. 335-339. 

1 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

"Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" (11 

червня 2015 року) – Львів : Львівський інститут МАУП, 2015.  -  

257 с.  

9 

Тези доповідей VI-ї Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Сучасний стан 

та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи 

України» (25 листопада 2015 року). – Львів: Львівська комерційна 

академія, 2015 (подано до друку) 

2 

 



 


