
УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП У РОБОТІ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ У 2016 РОЦІ 
 

 

№ 

з/п Теми форумів, конференцій, семінарів, круглих столів  Місце проведення 
Кіл-сть 

студ. 

доповідей 

Кіл-сть 

студ. публ. 

1 

Міжнародна науково-практична конференція «Нове та 

традиційне у дослідженнях сучасних представників 

психологічних та педагогічних наук» 

ГО «Львівська педагогічна 

спільнота» (м. Львів, 25-26 

березня 2016 р.) 

1 1 

2 
Круглий стіл “Стратегія екологічної безпеки України: 

соціально-економічний та правовий вимір”  

Інститут права та психології 

Національного університету 

«Львівська політехніка» (м. 

Львів, 12 травня 2016 р.) 

3 3 

3 
Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Актуальні питання юридичної науки – 2016” 

Львівський інститут МАУП (м. 

Львів, 17 травня 2016 р.) 
18 18 

4 

VІII засідання наукового товариства ЛІ МАУП та інших 

Вищих навчальних закладів м. Львова “Механізм 

системного оновлення національної економіки України” 

Львівський інститут  МАУП 

 (м. Львів,  

20 травня 2016 р.) 

19 19 

5 

І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

“Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної 

системи України в умовах глобальних викликів і загроз” 

Львівський торговельно-

економічний університет 

(м. Львів, 20 травня 2016 р.) 

3 3 

6 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

“Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, 

соціум”  

Львівський інститут МАУП (м. 

Львів, 17 черв. 2016 р.)  
8 8 

7 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна 

система освіти і виховання: досвід минулого – погляд у 

майбутнє» 

ГО «Київська наукова 

організація педагогіки та 

психології», (м. Київ, 7-8 

жовтня 2016 року) 

 

1 1 



№ 

з/п Теми форумів, конференцій, семінарів, круглих столів  Місце проведення 
Кіл-сть 

студ. 

доповідей 

Кіл-сть 

студ. публ. 

8 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: 

від теорії до практики» 

Східноукраїнська організація 

«Центр педагогічних 

досліджень» (м. Харків, 14-15 

жовтня 2016 р.) 

1 1 

9 
Круглий стіл до дня спеціаліста-правника “Проблеми 

державотворення в Україні – 2016” 

Львівський інститут МАУП (м. 

Львів, 19 жовтня  2016 р.) 
6 6 

10  

Міжнародна науково-практична конференція  

«Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і 

сучасні теорії»  

ГО «Південна фундація 

педагогіки» (м. Одеса, 21-22 

жовтня 2016 року) 

1 1 

11 

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих вчених “Сучасний стан 

та пріоритети модернізації фінансово-економічної 

системи України” 

Львівський торговельно-

економічний університет 

(м. Львів, 23 листопада 2016 р.) 

1 1 

 
 


