
Наукові конференції 
 

Назва 

конференції 

Тема конференції 

(семінару). Основні 

питання, що 

пропонуються для 

обговорення 

Вищий навчальний заклад 

(установа), відповідальний 

за проведення заходу 

(адреса, телефон) 

Термін 

проведення(число, 

місяць, рік) 

Кількість учасників Міністерства, відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, семінару 

    Загалом у т.ч. 

іного-

родніх 

 

Інтернет-конференція 

«Науковий потенціал 

та перспективи 

розвитку 

психологічної науки» 

Теоретичні та 

прикладні проблеми 

загальної, соціальної 

організаційної, 

педагогічної, 

клінічної психології 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра 

психології 

м. Львів, в. Коперника, 3 

тел. (032) 261-68-92 

Гребінь Н.В. 

вересень 2021 

(дистанційно) 

50 35  

 Психологічна 

підтримка 

життєдіяльності 

індивідуальних і 

колективних суб'єктів 

Обмін досвідом та 

методичним 

забезпеченням 

підтримки 

життєдіяльності 

індивідів та груп 

Теоретичні та 

прикладні проблеми 

адаптації особистості 

до кризових ситуацій. 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра 

психології 

м. Львів, в. Коперника, 

3тел. (032) 261-68-92 

доц. Петровська І.Р., 

проф. Васютинський В.О. 

грудень 2021  

(дистанційно) 

50 15 Інститут соціальної та 

політичної психології, 

Асоціація політичних 

психологів України 

Інтернет-конференція 

«Науковий потенціал 

та перспективи 

розвитку 

психологічної науки» 

Теоретичні та 

прикладні проблеми 

загальної, соціальної 

організаційної, 

педагогічної, 

клінічної психології 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра 

психології 

м. Львів, в. Коперника, 3 

тел. (032) 261-68-92 

Гребінь Н.В. 

березень 2022 

(дистанційно) 

50 35  

ХVІ Науково-

практична 

конференція студентів 

та молодих вчених 

«Психологічні 

проблеми сучасності» 

Теоретичні та 

прикладні проблеми 

загальної, соціальної 

організаційної, 

педагогічної, 

клінічної психології  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра 

психології 

м. Львів, в. Коперника, 3 

тел. (032) 261-68-92 

доц. Штепа О.С. 

 травень 2021 70 25 Інститут соціогуманітарних 

проблем людини ЗНЦ НАН 

України 



Міжнародний конгрес 

з кататимно- 

імагінативної 

психотерапії «Сучасна 

символдрама: традиції 

та розвиток» 

Теоретичні та 

прикладні аспекти 

кататимно- 

імагінативної 

психотерапії, обмін 

техніками, методами, 

майстер-класи. 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка, кафедра 

психології 

м. Львів, в. Коперника, 3 

тел. (032) 261-68-92 

доц. Сазонова О.В. 

3-7 червня 2022 400 200 Міжнародне товариство 

кататимного переживання 

образів 
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