
 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

круглого столу за тематикою «Актуальні 

проблеми у законодавстві України: погляд 

юного правника», який відбудеться 11 

грудня 2020 року в м. Ужгороді на базі 

Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ 

Ужгородський національний  університет за 

адресою вул. Українська, 19 м. Ужгород 

(аудиторія 325 ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет») – проведення 

заходу відбудеться дистанційно. 

Круглий стіл проводиться відповідно до 

плану роботи циклової комісії юридичних 

дисциплін Природничо-гуманітарного 

коледжу на 2020-2021 навчальний рік. 
 

 Програма роботи круглого столу, 11 грудня 

11:00-11:30 – реєстрація учасників 

11:30-12:00 –відкриття круглого столу 

12:00-14:30 – засідання  
 

        

Координатори круглого столу: 

 
Росоха В.В.  – директор Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ 
«УжНУ», відмінник освіти України 

Сидор Р.М. - заступник директора з навчально-методичної роботи 

Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ» 

Пап К.С. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ 

Лейба Є.В. – голова циклової комісії юридичних дисциплін 

Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ «УжНУ», к.ю.н., адвокат 

Тернущак М.М. – викладач Природничо-гуманітарного коледжу 
ДВНЗ «УжНУ», доцент кафедри адмін., фінанс. та інформ. права ДВНЗ 

УжНУ, к.ю.н., адвокат. 

Гошовська О.І. викладач-методист Природничо-гуманітарного 

коледжу ДВНЗ «УжНУ». 

Мельник О.В. - викладач Природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ 

«УжНУ», викладач кафедри адмін., фінанс. та інформ. права ДВНЗ 

УжНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заявки на участь у роботі круглого столу  

«Актуальні проблеми у законодавстві 

України: погляд юного правника» 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Посада (кафедра), місце роботи, 

назва навч. закладу, місце навчання 

 

Науковий ступінь,  вчене звання  

Назва доповіді  

Домашня адреса, телефон  

Електронна пошта  

Відомості про наукового керівника (ПІБ, 

посада, вчене звання, науковий ступінь) 

для аспірантів/студентів/учнів МАНУ 

 

Адреса навчального закладу  

ПІБ, телефон, факс та наукові реґалії 

керівника навчального закладу / декана 

факультету (у разі необхідності 

офіційного запрошення) 

 

Форма участі (необхідне вибрати): 

а) планую взяти безпосередню участь  

б) не планую брати безпосередньої участі 

 

Потреба у мультимедійній техніці  

Дата і час прибуття  

Дата і час від’їзду  

Необхідність бронювання готелю (на 

який період) 

 

Дата заповнення  

 

 

 

 

 

 

 

 

Координати оргкомітету 

88015, м. Ужгород, вул. Українська, 19,  

Природничо-гуманітарний коледж 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

,  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Природничо-гуманітарний коледж 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Рада адвокатів Закарпатської області 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

Закарпатської області 

       

                                       
      

                    

Круглий стіл за тематикою 

 

«Актуальні проблеми у 

законодавстві України: погляд 

юного правника» 

 

 

 

 

 

11 грудня 2020 року 

 

 


