
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ 22 грудня 2017 року 

проводить науково-практичну 

конференцію «Проблеми застосування 

інформаційних технологій правоохоро-

нними структурами України та ВНЗ зі 

специфічними умовами навчання». 

 

Напрями роботи конференції: 

 науково-методичні, нормативно-

правові та програмно-технічні аспекти 

застосування інформаційних 

технологій у сфері підготовки 

працівників правоохоронних органів, 

їх практичній діяльності та 

освітньому процесі; 

 проблеми застосування спеціальної 

техніки та програмно-технічного 

забезпечення у практичній діяльності 

поліції; 

 сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку інформаційного 

забезпечення діяльності опера-тивних 

апаратів поліції; 

 науково-методичні та програмно-

технічні аспекти застосування 

інформаційних технологій в освіті. 

 

До участі у роботі конференції 

запрошуються наукові та науково-

педагогічні працівники вищих 

навчальних закладів і науково-

дослідних установ, практичні 

працівники підрозділів Національної 

поліції. 

 

Місце проведення – м. Львів,  

вул. Городоцька, 26, зал Наукового 

товариства. 

 

Реєстрація учасників – 14.00. 

Початок роботи – 14.30 

 

Вимоги до матеріалів: 

1. Обсяг 3-5 стор. формату А-5, 

інтервал – 1, шрифт Times New 

Roman – 11, поля (ліве, праве, 

верхнє, нижнє) – 2 см. 

2. Перед назвою статті (посередині) 

вказати: прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю); посаду та назву 

установи; науковий ступінь; вчене 

звання. 

3. До статті слід додати електронний 

варіант та заповнену заявку на 

участь у конференції. 

4. Матеріали подавати до 15 грудня 

2017 року. 

 

 

Матеріали надсилати за адресою: 

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

Львівський державний університет 

внутрішніх справ, 

кафедра інформатики 

 

 

Телефони для довідок:  

068 227-61-88 

063 966-22-10 

Сеник Володимир Васильович 

E-mail: kit@lvduvs.edu.ua  

  



ЗАЯВКА 
на участь  у конференції  

«Проблеми застосування 

інформаційних технологій 

правоохоронними 
структурами України та ВНЗ зі 

специфічними умовами 

навчання» 

 
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 

 

Про прибуття просимо попередньо повідомити 

за номером: 0682276188 (Володимир Сеник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-практична конференція 

 
 

Проблеми застосування 
інформаційних технологій 

правоохоронними 
структурами України  

та ВНЗ зі специфічними 
умовами навчання 

 

 

22 грудня 2017 року 
 

 

 
 
 

м. Львів 


