
 

Шановні колеги! 

 
22 листопада 2019 року Львівський 

державний університет внутрішніх справ 

проводить Всеукраїнську наукову конференцію 

здобувачів вищої освіти «Механізм 

функціонування громадянського суспільства 

(осінні читання)». 

 

 

Секції роботи конференції: 

 

- державно-правова;  

- адміністративно-правова; 

- кримінально-правова; 

- цивільно-правова; 

- суспільні науки. 

 

 

До участі у роботі конференції 

запрошуються здобувачі освітніх та освітньо-

наукових ступенів (курсанти, студенти, 

магістранти, аспіранти, ад’юнкти) закладів 

вищої освіти. 

Заявку на участь у конференції, тези 

доповідей і рецензію наукового керівника 

просимо надіслати до 18 жовтня 2019 року 

на адресу  університету  (вул. Городоцька, 26, 

м. Львів, 79007 ) та електронною поштою 

(vonr@lvduvs.edu.ua) з поміткою 

«на конференцію 22.11.2019». 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез: 
 

 Обсяг тез доповідей: до 3-х 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 та ініціали – шрифт напівжирний;  

– назва установи, де навчається автор – у 

дужках курсивом. 

 Назва тез: вирівнювання по центру, шрифт 

напівжирний, прописні літери.  

 Текстова частина: вирівнювання по ширині 

(через один інтервал після назви доповіді). 

 Список використаних джерел: подається в 

порядку посилання наприкінці тез. У тексті 

посилання вказуються у квадратних дужках з 

порядковим номером джерела за списком, через 

кому – номер сторінки. 
 

Взірець         

        В.О. Іваненко  
(Львівський державний університет 

внутрішніх справ)  
 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  

ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ  
 

      Текст доповіді [1, с. 179]. ... 

       Список використаних джерел:  

       1. Баулін Ю. В. Обставини, що виключають 

злочинні діяння. Право України. 2017. № 4. С. 178-187. 

  (оформлення літератури за новими вимогами 

відповідно до ДСТУ 8302:2015) 

 

Матеріали, які не відповідають вказаним 

вимогам та подані невчасно, розглядатися та 

публікуватися не будуть. 

 

 

Текст доповіді необхідно подати у 

друкованому та електронному варіанті у 

форматі doc (Ms Word 6.0-9.0). Матеріали 

доповідей мають супроводжуватися рецензією 

наукового керівника.  

Назви файлів повинні містити прізвище 

основного автора та тип документа: 

- Іваненко-тези, 

- Іваненко-заявка, 

- Іваненко-рецензія. 

 

До початку роботи конференції планується 

видання збірника тез доповідей його учасників. 

 

Оплата за проживання, харчування та 

проїзд здійснюється за рахунок учасників або 

сторони, яка відряджає. 

 

 

Адреса оргкомітету: 

79007, вул. Городоцька, 26, м. Львів. 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ  

Відділ організації наукової роботи 

Наукове товариство студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та 

молодих вчених. 

 

 

Електронна адреса: 

vonr@lvduvs.edu.ua 

 

 

Контакти оргкомітету: 

(032) 258-69-54 – відділ організації наукової 

роботи. 

096 374-87-69 (Шевців Юлія Михайлівна). 

 

 

mailto:vonr@lvduvs.edu.ua


 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у 

Всеукраїнській науковій конференції 

здобувачів вищої освіти 

 «Механізм функціонування громадянського 

суспільства (осінні читання)» 

22 листопада 2019 року 

 

Прізвище ________________________________ 

Ім’я_____________________________________  

По батькові_______________________________ 

Заклад вищої освіти_______________________ 

_________________________________________ 

Посада __________________________________ 

Факультет________________________________ 

Курс_____________________________________ 

Тема доповіді  ____________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Секція ___________________________________ 

Поштова адреса___________________________ 

_________________________________________ 

Контактні телефони: ______________________ 

e-mail:___________________________________ 

 

 

Особиста участь:  планую         не планую    

Виступ на конференції: так          ні   

Потребую поселення: так          ні   

 

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», 
«Фінансова розвідка» та «Менеджмент».  

В університеті функціонують шість 
факультетів: з підготовки фахівців для підрозділів 
слідства; з підготовки фахівців для підрозділів 
кримінальної поліції; з підготовки фахівців для 
підрозділів превентивної діяльності поліції; 
юридичний; психології; управління та економічної 
безпеки, а також центр післядипломної освіти, 

заочного та дистанційного навчання.  
В університеті діють докторантура і 

аспірантура (ад’юнктура), спеціалізовані вчені ради 
із захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук за спеціальностями 
«Кримінальне право та кримінологія, кримінально-
виконавче право», «Філософія права», а також 
доктора та кандидата наук за спеціальностями 
«Економічна безпека держави» і «Економічна безпека 
суб’єктів господарської діяльності». 

За детальною інформацією звертайтесь до 
відділення профорієнтаційної роботи (032) 261-53-22 
та приймальної комісії (032) 295-47-73.  

 
 
 

Україна, 79007, 
м. Львів, вул. Городоцька, 26; 

www.lvduvs.edu.ua 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Всеукраїнська 

наукова конференція                          

здобувачів вищої освіти 

 

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

(ОСІННІ ЧИТАННЯ) 

 

22 листопада 2019 року 

 

 

 

 

 
 

м. Львів 

http://www.lvduvs.edu.ua/

