
Львівський державний 

університет внутрішніх справ 
– багатопрофільний заклад 

вищої освіти системи МВС 

України, який надає освітні 

послуги щодо підготовки 

фахівців освітніх ступенів: 
 «бакалавр», за спеціальностями 

«Право», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», 

«Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа 

та страхування» та «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 науково-

педагогічних працівників навчального закладу –  

12 академіків, 36 докторів та 276 кандидатів наук,  

2 заслужених юристи України, серед яких  

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.  

В університеті широко проводиться 

культурно-просвітницька діяльність. Працює 

університет культури із секціями історико-

патріотичного виховання, сучасної української мови, 

культури і мистецтва, економічних дисциплін, 

права; студії – музична, народного танцю, 

художнього слова, бойових мистецтв; клуби – 

фізичної культури, КВН. 

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 бака-

лавра, 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 бойовий досвід у зоні 

проведення АТО; 

- ефективне використання в освітньому процесі 

досвіду працівників органів Національної поліції, 

прокуратури, суду, адвокатури та нотаріату; 

- розташування корпусів університету в 

центральній частині старовинного міста Львів. 

За детальною інформацією звертайтесь до 

відділення профорієнтаційної роботи за телефоном 

(032) 261-53-22 та приймальної комісії за 

телефоном (032) 295-75-71, 255-35-35.  

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

www.lvduvs.edu.ua 
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Науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти  

(іноземними мовами) 
 

Формування мовної 
компетенції здобувачів вищої 

освіти в контексті 
євроінтеграції 

 

Formation of linguistic 
competence of the applicants  

of higher education  
in the eurointegration context 

 

Gestaltung der 
Sprachkompetenz von Erwerber 

der Hochschulbildung  
im Zusammenhang  
der Eurointegration 

 

La formation de competence 
linguistique des candidats  
à l’enseignement supérieur  
au contexte de l’intégration 

européenne 
 

30 березня 2018 року 



Шановні колеги! 

 
Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі науково-практичної конференції 

здобувачів вищої освіти (іноземними 

мовами) «Формування мовної 

компетенції здобувачів вищої освіти 

в контексті євроінтеграції», яка 

відбудеться 30 березня 2018 року  

у Львівському державному університеті 

внутрішніх справ за адресою: м. Львів, 

вул. Городоцька, 26 (початок реєстрації 

о 14.30). 

 

Напрями роботи конференції: 

 

-  становлення професійної компетенції 

здобувачів вищої освіти засобами 

іноземної мови; 

-  формування професійних, національних 

та загальнолюдських цінностей як 

складових комплексного виховання 

мовної особистості; 

- актуальні проблеми діяльності 

правозахисних та правоохоронних 

органів: європейський досвід та 

українські реалії. 

 

До початку роботи конференції 

планується видання електронного 

збірника тез її учасників. 

 

Учасники, які бажають 

опублікувати тези у збірнику 

наукових робіт, повинні надіслати на 

адресу оргкомітету  електронний 

варіант тез, оформлених згідно з 

правилами, до 26 лютого 2018 року. 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  

 

1. Обсяг тез: 2-4 друковані 

сторінки. 

2. Текстовий редактор: Microsoft 

Word. 

3. Сторінка: формат А4 (210 х 297); 

поля: по 2 см. 

4. Текст: шрифт Times New Roman; 

кегль 14; інтервал 1,5. 

5. Розміщення: 

1-й ряд: справа – прізвище, ім’я 

автора (жирний шрифт); 

2-й ряд: справа – 

курсант/студент/слухач/аспірант 

(курс); 

3-й ряд: справа – назва 

навчального закладу (повна); 

4-й ряд: справа – науковий 

керівник; 

5-й ряд: справа – прізвище, ім’я 

наукового керівника; 

6-й ряд: посередині – назва тез 

(великими літерами, жирний 

шрифт); 

7-й ряд і далі – текст тез, 

вирівнювання по ширині. 

6. Список літератури розміщується 

наприкінці тексту в порядку 

посилання, вирівнювання по 

ширині, оформлюється відповідно 

до встановлених вимог. 

 

Робочі мова конференції: 

українська, англійська, німецька, 

французька. 

 

Оформлення та текст тез 

подаються іноземними мовами;  

український переклад тез – 

додається. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Львівський державний університет 

внутрішніх справ м. Львів, 79019, вул. 

Замарстинівська, 9, кафедра іноземних 

мов та культури фахового мовлення; 

моб. тел.:097-309-87-43 

 

Координатор −  

Волошина Валентина Василівна.  

 

Е-пошта: inkaflduvs@gmail.com 

 

 


