Львівський державний
університет внутрішніх справ —
багатопрофільний заклад вищої
освіти МВС України, який готує
фахівців освітніх ступенів:
■ «Бакалавр» за спеціальностями:
«Право»,
«Правоохоронна
діяльність»,
«Інформаційні
системи та технології», «Психологія», «Облік і
оподаткування», «Фінанси, банківська справа та
страхування» та «Менеджмент».
«Магістр»
за
спеціальностями:
«Право»,
«Правоохоронна
діяльність»,
«Психологія»,
«Менеджмент», «Фінансова розвідка».
«Доктор філософії» за освітньо-науковими
програмами «Право» (спеціальність «Право»),
«Економічна
безпека
соціально-економічних
систем»
(спеціальності
«Менеджмент»,
«Економіка»), «Психологія та менеджмент
організації»
(спеціальності
«Психологія»,
«Менеджмент»),

1.

2.
3.

В університеті функціонують 3 інститути:
Інститут з підготовки фахівців для підрозділів
Національної поліції, до складу якого входять
З 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 освітньонаукової підготовки (докторантура і аспірантура
(ад ’юнктура)).

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Університет успішно співпрацює з освітніми
закладами
Федеративної Республіки Німеччини,
Азербайджанської Республіки, Республіки Польща,
Чеської Республіки, Республіки Сербія, Республіки
Молдова, Грузії, Республіки Таджикистан, а також
Консультативною Місією Європейського Союзу в
Україні.
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\або 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.

Круглий стіл
ДОТРИМАННЯ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ЗО вересня 2022 року

За
детальною
інформацією
звертайтесь
до відділу профорієнтаційної та комунікаційної 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

Шановні колеги!
ЗО вересня 2022 року Львівський
державний університет внутрішніх
справ
проводить
круглий
стіл
«Дотримання
академічної
доброчесності в закладах вищої
освіти».
Напрями роботи
науково-практичного заходу:

1) Сучасні міжнародні антиплагіатні
системи України та світу.
2) Нормативно-правове забезпечення
протидії академічному плагіату.
3) Особливості проведення перевірки
на
плагіат,
ефективність
процедури та інтерпретація звіту
подібності.
До участі у роботі науковопрактичного заходу запрошуються
науковці, працівники правоохоронних
та правозахисних органів, аспіранти,
ад’юнкти та здобувані вищої освіти.
Заявки для участі просимо
надсилати до 20 вересня 2022 року на
електронну адресу vonr@lvduvs.edu.ua
з
поміткою
«на
круглий
стіл
30.09.2022».

Координатор
заходу
Когут
Володимир Михайлович, старший
науковий
співробітник
відділу
організації наукової роботи ЛьвДУВС,
кандидат технічних наук, 0677449270.

ЗАЯВКА
на участь у засіданні
круглого столу
«Дотримання академічної
доброчесності в закладах вищої освіти»
Прізвище--------------------------------------------------

Круглий стіл відбудеться у
форматі
з
дистанційному
платформи
Zoom.
використанням
Ідентифікатор та код доступу будуть
розміщені на сайті університету.

Ім’я---------------------------------------------------------По батькові------------------------------------------------

Місце навчання (роботи)------------------------------Посада------------------------------------------------------

Початок роботи о 15.00 год.
Тема доповіді---------------------------------------------

Учасники круглого столу мають
можливість опублікувати наукові статті у
науково-аналітичному
журналі
«Соціально-правові студії». Категорія
Поштова адреса---------------------------- - -----------«Б», спеціальності: 081 - Право, 262 Правоохоронна
діяльність,
051
Економіка, 071 - Облік і оподаткування,
072 - Фінанси, банківська справа та Контактні телефони:----------------------------------страхування, 053 - Психологія.
Вимоги до оформлення рукописів за e-mail:____________________________________
посиланням: https://sls-joumal.com.Ua/uk#
E-mail: social.legal.studios@gmail.com
Особиста участь: планую □ не планую О

