
ІНСТИТУТ 
УПРАВЛІННЯ, 

ПСИХОЛОГІЇ ТА 
БЕЗПЕКИ

здійснює підготовку 
здобувачів 

за галуззю знань

07 «Управління та адміністрування»
за такими спеціальностями:

072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» освітній ступінь «бакалавр» 
за освітньо-професійною програмою 
«Фінансова аналітика»;

072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» освітній ступінь «магістр» 
за освітньо-професійною програмою 
«Фінансова розвідка»;

073 «Менеджмент» освітній ступінь 
«бакалавр» за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент та безпека 
бізнесу»;

073 «Менеджмент» освітній ступінь 
«магістр» за освітньо-професійною 
програмою «Управління і безпека 
організації»;

073 «Менеджмент» освітній ступінь 
«доктор___________філософії» за
міждисциплінарною освітньо-науковою 

програмою «Економічна безпека 
соціально-економічних систем»;

за галуззю знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»

053 «Психологія» освітній ступінь 
«бакалавр» за освітньо-професійною 
програмою «Психологія»;

053 «Психологія» освітній ступінь 
«магістр» за освітньо-професійною 
програмою «Психологія»;

051 «Економіка» освітній ступінь 
«доктор_________ філософії» за
міждисциплінарною освітньо-
науковою програмою «Економічна 
безпека соціально-економічних
систем».

З питань умов вступу на 
навчання звертайтеся до Приймальної 
комісії Львівського державного 
університету внутрішніх справ:

79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26 
тел.: (067) 922-46-70, 

(032)255-38-36;

79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 1
(096) 001-19-99,
(097) 653-81-56

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Всеукраїнська
науково-практична конференція

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
ОСОБИСТОСТІ

У КРИЗОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

28 жовтня 2022 року

Львів



Шановні колеги!
Інститут управління, психології та 

безпеки Львівського державного
університету внутрішніх справ запрошує Вас 
взяти участь у Всеукраїнській науково- 
практичній конференції «Психічне здоров’я 
особистості у кризовому суспільстві», яка 
відбудеться 28 жовтня 2022 року за 
адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

Початок о 10.00 год.
Напрями роботи конференції:

1) психологія особистості фахівця в умовах 
воєнного стану та поствоєнної 
реабілітації

2) психічне здоров’я особистості як 
складова національної безпеки держави;

3) вплив суспільних трансформацій і 
професійної діяльності на психічне 
здоров’я особистості;

4) здоров’язберігаючі технології як запорука 
психічного здоров’я особистості;

5) психічне здоров’я дітей у складних 
життєвих обставинах;

6) проблеми формування, адаптації, 
збереження та зміцнення психічного 
здоров’я особистості в онтогенезі;

7) психічне здоров’я і професійна діяльність 
особистості.

До участі у роботі конференції 
запрошуються науковці, практики та здобувані 
вищої освіти, зацікавлені в обговоренні 
зазначеної проблематики.

Заявку на участь у науково- 
практичному заході, тези, рецензію 
наукового керівника (для здобувачів) 
просимо до 23 вересня 2022 року 
подати:
ЛЕГКІЙ Андріані
(andriana. sushko@gmail. com),
БАГРІЙ Вікторії
(viktoriab93 3 @gmail .com).

Видання збірника тез конференції 
планується до початку її роботи.

Вимоги до оформлення тез:
> Обсяг тез: до 5 сторінок. Текстовий 

редактор - Microsoft Word, формат 
сторінки А4 (210x297 мм). Поля: по 
20 мм. Шрифт - Times New Roman. 
Кегль - 14. Міжрядковий інтервал - 
1,5. Стиль - Normal.

> Відомості про авторів:
- прізвище, ініціали - шрифт 

напівжирний, вирівнювання по 
правому краю;

- посада, науковий ступінь, вчене 
звання - шрифт звичайний, 
вирівнювання по правому краю;

- місце роботи або навчання - в 
дужках курсивом.

> Назва тез: шрифт звичайний, усі 
символи прописні, без переносу слів, 
вирівнювання по центру.

> Текстова частина: вирівнювання по 
ширині, без переносу слів. Абзацний 
відступ — 1 см.

> Список використаних джерел
розміщується наприкінці тексту, згідно зі 
встановленими вимогами.

Матеріали, які не відповідають вимогам, 
до друку не приймаються.

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТЬ 

у Всеукраїнській 
науково-практичній конференції 
«Психічне здоров’я особистості 

у кризовому суспільстві» 
Прізвище________________________________
Ім’я_____________________________________
По батькові______________________________
Місце роботи (навчання)__________________

Посада__________________________________

Науковий ступінь_________________________
Вчене звання_____________________________
Тема доповіді_____________________________

Поштова адреса___________________________

Контактні телефони:______________________

e-mail:___________________________________
Особиста участь: планую □ / не планую □


