Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
наукового
семінару
«Сучасний
конституціоналізм: проблеми теорії та
практики», який відбудеться 22 червня
2018 року.
Напрями роботи наукового заходу:
1) конституціоналізм: соціально-політичний
вимір;
2) філософські засади конституціалізму;
3) історія та сучасний стан розвитку
українського конституціоналізму;
4) проблеми реалізації конституційних прав
і свобод людини та громадянина в Україні;
5) шляхи вдосконалення конституційноправового механізму взаємодії між органами
публічної влади в Україні;
6) місцеве самоврядування та проблеми
територіальної організації влади в державі.
Для участі у роботі наукового семінару
запрошуються науковці і практики, зацікавлені в
обговоренні задекларованої проблематики.
Науковий семінар проходитиме у Львівському
державному університеті внутрішніх справ за
адресою: 79007, м. Львів, Замарстинівська, 9;
навчальна аудиторія № 1.
Заявку на участь у роботі наукового
семінару
просимо
надіслати
до
15
червня
2018
року
на
е-mail:
kamp@lvduvs.edu.ua; filosof@lvduvs.edu.ua
Планується видання електронного збірника
тез доповідей учасників наукового семінару.

Вимоги до оформлення тез
Обсяг доповідей: до 5 сторінок. Текстовий
редактор – Microsoft Word. Шрифт − Times New
Roman. Формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля
– по 20 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал –
1,5. Стиль – Normal.
 Відомості про авторів (вирівнювання по
правому краю):
– прізвище, ініціали – шрифт напівжирний;
– посада, науковий ступінь, вчене звання –
шрифт звичайний;
– місце роботи або навчання – в дужках
курсивом.
 Назва тез: шрифт напівжирний, усі символи
прописні, без переносу слів, вирівнювання по
центру.
 Текстова частина: вирівнювання по ширині,
без переносу слів.
 Рисунки та таблиці набираються шрифтом
Times New Roman, 14 кеглем з одинарним
міжстроковим інтервалом.
 Список літератури розміщується наприкінці
тексту в порядку посилання, вирівнювання по
ширині,
оформлюється
у
вигляді
нумерованого
списку
відповідно
до
встановлених вимог.
Телефони для довідок:
Ковалів
Мирослав
Володимирович,
завідувач кафедри адміністративно-правових
дисциплін ЛьвДУВС, кандидат юридичних наук,
професор, тел.: 0984276219
Бліхар В’ячеслав Степанович, завідувач
кафедри філософії та політології, доктор
філософських наук, профессор, тел.: 0972418903
Годяк Андрій Іванович, доцент кафедри
адміністративно-правових дисциплін ЛьвДУВС,
кандидат
юридичних
наук,
доцент,
тел.: 0980577528

ЗАЯВКА
на участь у науковому семінарі
«Сучасний конституціоналізм:
проблеми теорії та практики »
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

Потреба у бронюванні житла (є / немає) ______

Львівський
державний
університет внутрішніх справ –
багатопрофільний заклад вищої
освіти МВС України, який готує
фахівців освітніх ступенів:
 «бакалавр»
за
спеціальностями
«Право»,
«Правоохоронна
діяльність»,
«Психологія»,
«Облік
і
оподаткування»,
«Фінанси,
банківська справа та страхування», «Менеджмент»;
 «магістр»
за
спеціальностями
«Право»,
«Правоохоронна
діяльність»,
«Психологія»
та
«Менеджмент».
В університеті функціонують 8 факультетів:
з підготовки фахівців для підрозділів досудового
розслідування (№ 1); з підготовки фахівців для
підрозділів кримінальної поліції (№ 2); з підготовки
фахівців для підрозділів превентивної діяльності (№ 3);
факультет
заочного
навчання
працівників
Національної поліції (№ 4); факультет заочного
навчання цивільних осіб (№ 5); юридичний (№ 6),
психології (№ 7), управління та економічної безпеки (№
8);
а
також
навчально-тренувальний
відділ
«Верещиця»,
відділення
первинної
професійної
підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації,
Волинський центр первинної професійної підготовки
«Академія поліції».
В університеті діють докторантура і
аспірантура (ад’юнктура), спеціалізовані вчені ради із
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора філософії за спеціальностями «Кримінальне
право та кримінологія, кримінально-виконавче право»,
«Філософія права», «Економічна безпека держави»,
«Економічна
безпека
суб’єктів
господарської
діяльності», «Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право», «Кримінальний
процес та криміналістика; судова експертиза;
оперативно-розшукова діяльність», а також доктора
наук за спеціальностями «Економічна безпека
держави»
і
«Економічна
безпека
суб’єктів
господарської діяльності».

Освітній процес в університеті забезпечують
23 кафедри. Серед висококваліфікованих науковопедагогічних працівників навчального закладу – 12
академіків, 36 докторів та 276 кандидатів наук, 28
професорів та 147 доцентів, майстер спорту
міжнародного класу, 2 заслужені майстри спорту
України та 17 майстрів спорту України.
Університет тісно співпрацює з навчальними
закладами Республіки Польща, Республіки Вірменія,
Чеської Республіки, Республіки Сербія, Республіки
Сербська Федерації Боснія і Герцеговина, Республіки
Білорусь, Республіки Молдова, Грузії, Республіки
Таджикистан, а також Фондом Ганса Зайделя,
Консультативною місією Європейського Союзу в
Україні й Організацією з безпеки та співробітництва в
Європі.
Переваги ЛьвДУВС:
- підготовка фахівців за державним замовленням і
стовідсоткове працевлаштування випускників цих
факультетів;
- конкурентний розмір оплати за навчання на
факультетах, що здійснюють підготовку фахівців за
кошти фізичних та юридичних осіб;
- можливість здобути ступені вищої освіти бакалавра,
магістра, доктора філософії в галузі знань «Право» і
«Управління та адміністрування», не змінюючи
освітній заклад;
- висококваліфіковані науково-педагогічні працівники,
які мають значний стаж роботи у правоохоронних
органах та досвід у зоні проведення бойових дій;
- ефективне використання в освітньому процесі
досвіду працівників органів Національної поліції,
прокуратури, суду, адвокатури та нотаріату;
- розташування корпусів університету в центральній
частині старовинного міста Львова.
За детальною інформацією звертайтесь до
відділення профорієнтаційної роботи (032) 261-53-22 та
приймальної комісії (032) 295-75-71, 255-35-35.
Україна, 79007,
м. Львів, вул. Городоцька, 26.
www.lvduvs.edu.ua
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