ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Львівський державний університет
внутрішніх справ 17 грудня 2021 року
проводить
науково-практичну
конференцію «Інформаційні технології в
освіті та практиці».
Напрями роботи конференції:
 науково-методичні,
нормативноправові та програмно-технічні аспекти
застосування інформаційних технологій у сфері підготовки працівників
правоохоронних органів, їх практичній діяльності та комплексному
підході до проблем державної
безпеки;
 проблеми застосування спеціальної
техніки та програмно-технічного
забезпечення у практичній діяльності
поліції;
 сучасний
стан,
проблеми
та
перспективи розвитку інформаційного
забезпечення діяльності оперативних
апаратів поліції;
 науково-методичні та програмнотехнічні
аспекти
застосування
інформаційних технологій в освіті.
До участі у роботі конференції
запрошуються наукові та науковопедагогічні працівники закладів вищої
освіти і науково-дослідних установ,
практичні
працівники
підрозділів
Національної поліції, здобувачі вищої
освіти.

За
результатами
роботи
конференції планується видання
збірника наукових доповідей її
учасників.
Конференція
відбудеться
дистанційно на базі платформи Zoom.
Ідентифікатор та код доступу
будуть розміщені на сайті ЛьвДУВС.
Початок
роботи
(реєстрація з 14.00).
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ЗАЯВКА
на участь у конференції
«Інформаційні технології
в освіті та практиці»
Прізвище ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце роботи (навчання)––––––––––––––––––––––––– ––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.30

Вимоги до матеріалів:
Обсяг 3-5 стор. формату А-4,
інтервал – 1,5, шрифт Times New
Roman – 14, поля – по 2 см.
Перед назвою тез вказати: прізвище,
ім’я, по батькові (повністю); посаду
та назву установи; науковий
ступінь; вчене звання (вирівнювання
посередині).
До тез слід додати електронний
варіант та заповнену заявку на
участь у конференції.
Матеріали надсилати до 11 грудня
2021 року на електронну адресу:
E-mail: kit@lvduvs.edu.ua
Телефони для довідок:
068 227-61-88
063 966-22-10
Сеник Володимир Васильович

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Посада –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Науковий ступінь ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вчене звання –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тема доповіді–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----------------–––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Поштова адреса––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––----–––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Контактні телефони: ––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––------------------------––––––––––––––

e-mail:__________________________________
Особиста участь: планую
/ не планую
Про
прибуття
просимо
попередньо
повідомити за номером: 0682276188
(Володимир Сеник)
Дата

Підпис

Львівський державний
університет внутрішніх
справ – багатопрофільний
заклад вищої освіти МВС
України, який готує фахівців
освітніх ступенів:
 «Бакалавр»
за
спеціальностями: «Право»,
«Правоохоронна
діяльність»,
«Правоохоронні
інформаційні системи», «Психологія», «Облік і
оподаткування», «Фінанси, банківська справа та
страхування» та «Менеджмент».
 «Магістр» за спеціальностями: «Право»,
«Правоохоронна діяльність», «Психологія»,
«Менеджмент», «Фінансова розвідка».
 «Доктор філософії» за спеціальностями:
«Право», «Економіка», «Менеджмент».
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В університеті функціонують 3 інститути:
Інститут з підготовки фахівців для підрозділів
Національної поліції, до складу якого входять
3 факультети:
 факультет № 1 - з підготовки фахівців для
підрозділів слідства;
 факультет № 2 - з підготовки фахівців для
підрозділів кримінальної поліції;
 факультет № 3 - з підготовки фахівців для
підрозділів превентивної поліції.
Інститут права.
Інститут управління, психології та безпеки.

До структури університету входять:
Навчально-тренувальний відділ «Верещиця».
Західноукраїнський
центр
первинної
професійної підготовки «Академія поліції».
 Центр післядипломної освіти, заочного та
дистанційного навчання.
В університеті діє відділення організації
освітньо-наукової підготовки (докторантура і
аспірантура (ад’юнктура).



Університет успішно співпрацює з
освітніми закладами Федеративної Республіки
Німеччини,
Азербайджанської
Республіки,
Республіки Польща, Республіки Вірменія, Чеської
Республіки, Республіки Сербія, Республіки
Молдова, Грузії, Республіки Таджикистан, а
також
Фондом
Ганса
Зайделя,
Консультативною Місією Європейського Союзу в
Україні,
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,
доктора наук у галузях 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.

Львівський державний університет
внутрішніх справ

Науково-практична конференція

ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
В ОСВІТІ ТА ПРАКТИЦІ
17 грудня 2021 року

За детальною інформацією звертайтесь до
відділення
профорієнтаційної
роботи
(032) 261-53-22, 0679224670 та приймальної комісії
(032) 295-47-73.
Україна, 79007, м. Львів, вул. Городоцька, 26
www.lvduvs.edu.ua

м. Львів

