Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
круглого
столу
«Шлюбно-сімейні
відносини: виклики сьогодення», який
відбудеться 29 жовтня 2021 року у
Львівському
державному
університеті
внутрішніх справ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Напрями роботи круглого столу:
Становлення шлюбних правовідносин
в Україні.
Виникнення, зміна та припинення
шлюбно-сімейних правовідносин.
Сімейні правовідносини подружжя,
батьків та дітей.
Договірне
регулювання
шлюбносімейних правовідносин.
Квазішлюбні правовідносини.
Гендерні
аспекти
у
сімейних
правовідносинах.

У роботі круглого столу братимуть участь
науковці закладів вищої освіти, наукових
установ, працівники правоохоронних і
правозахисних
органів,
громадських
організацій,
міжнародних
організацій,
міністерств, відомств.
Круглий стіл відбудеться у Львівському
державному університеті внутрішніх справ за
адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 26.
Початок о 15 год., реєстрація з 14-30 год.
У
випадку
продовження
терміну
карантинних
обмежень
круглий
стіл
відбудеться у дистанційному форматі на базі
платформи Zoom. Ідентифікатор та код

доступу будуть
розміщені
на
сайті
університету.
За результатами роботи круглого столу
планується видання електронного збірника
тез доповідей його учасників.
Заявку на участь у круглому столі та
тези доповідей просимо надсилати на
електронні адреси:
kucherlviv@ukr.net
ktpkpp@lvduvs.edu.ua
до 20 жовтня 2021 року.
Вимоги до оформлення тез:

Обсяг доповідей: до 4 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.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
ІВАНОВ Сергій,
кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри теорії права,
конституційного та приватного права
факультету №1 Інституту з підготовки
фахівців для підрозділів Національної поліції
(Львівський державний університет
внутрішніх справ)
ПРАВА ЖІНОК ТА ГЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ
Список використаних джерел

1. Руднєва О. Гендерна рівність як принцип
законодавства України. Право України. 2021.
№ 4. С. 104–108.
Матеріали, які не відповідають вказаним
вимогам і напрямам роботи наукового заходу
або подані невчасно, розглядатися та
публікуватися не будуть.
Телефон для довідок:
0672765055 Кучер Віталій Орестович
0969546145 Курило Тетяна Вячеславівна
.
ЗАЯВКА
на участь у роботі круглого столу
«Шлюбно-сімейні відносини:
виклики сьогодення»
Прізвище ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ім’я––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По батькові –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Місце роботи –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
___________________________________________________________

Посада

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

___________________________________________________________

Науковий ступінь –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Вчене звання –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тема доповіді ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Поштова адреса ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Контактні телефони: ––––––––––––––––––––––––––––––––
e-mail:__________________________________

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»,
«Інформаційні
системи
і
технології»,
«Психологія»,
«Облік
і
оподаткування», «Фінанси, банківська справа та
страхування» та «Менеджмент»;
 «магістр», за спеціальностями «Право»,
«Правоохоронна діяльність», «Психологія» та
«Менеджмент».
В університеті діє докторантура і
аспірантура (ад’юнктура).
Університет успішно 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 історикопатріотичного 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
бакалавра, 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
Львова.
За детальною інформацією звертайтесь
до відділення профорієнтаційної роботи за
телефонами (032) 261-53-22, 0679224670 та
приймальної
комісії
за
телефонами
(032) 295-75-71, 255-35-35.

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

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КОНСУЛЬТАТИВНА МІСІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ

Круглий стіл

ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ
ВІДНОСИНИ:
ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
29 жовтня 2021 року

www.lvduvs.edu.ua

Львів

