
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВИКЛАДАЧА 
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1. Прізвище, ім’я та по-батькові.
Ковжога Сергій Олексійович.

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада.
Доцент, кандидат хімічних наук, доцент кафедри трудового права.

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи.
Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуа

ції техногенного і природного характеру. Розвиток питань хімічного захисту 
суб’єктів господарювання. Вдосконалення аспектів навчання студентів діям у 
надзвичайних ситуаціях, відпрацювання документації штабу цивільного захис
ту університету з проблем цивільної безпеки та її складових: охорони праці в 
галузі й цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях. 1,5 друк. арк.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи.

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуа
ції техногенного і природного характеру. Розвиток питань хімічного захисту 
суб’єктів господарювання. Вдосконалення аспектів навчання студентів діям у 
надзвичайних ситуаціях, відпрацювання документації штабу цивільного захис
ту університету з проблем цивільної безпеки та її складових: охорони праці в 
галузі й цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях. 2,0 друк. арк.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР.
Розробка і своєчасне корегування плануючих документів по запобіганню 

надзвичайним ситуаціям. Розроблені матеріали стосовно питань хімічного за
хисту суб’єктів господарювання. Відпрацьована документація штабу цивіль
ного захисту університету з проблем цивільної безпеки та її складових -  охо
рони праці в галузі й цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях.

Розроблені та впроваджені у навчальний процес зміни до робочої про
грами, тематичного плану, а також до навчально-методичних матеріалів занять 
дисципліни «Цивільний захист у надзвичайних ситуаціях» з урахуванням над
звичайних ситуацій які трапились в Україні та світі у 2017 році, та з метою 
удосконалення навчання студентів з юридичних питань цивільного захисту та 
формування культури безпеки як загальної компетентності юристів.

Розроблена та впроваджена у навчальний процес нова вибіркова навча
льна дисципліна «Організаційно-правове забезпечення професійної безпеки». 
В ній висвітлено актуальні питання професійної безпеки працівників правоо
хоронних органів, які набули особливу затребуваність в теперішніх умовах 
зростання рівня озброєної злочинності і мають спрямованість на формування 
загальних та професійних компетентностей юристів щодо прихильності безпе
ці. Свідченням актуальності цього є те, що цю дисципліну обрали 346 студен
тів 3 курсу трьох інститутів НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Отримали подальший розвиток питання взаємодії штабу цивільного за
хисту Університету з підрозділами та службами цивільного захисту Харківсь



кої територіальної підсистеми ЦЗ, які впровадженні в документації та облад
нанні штабу цивільного захисту Університету.

Методичні матеріали, наукові статті, тези, підрозділи плану цивільного 
захисту університету.

Доповідь Начальника цивільного захисту НЮУ імені Ярослава Мудрого 
Міністру освіти і науки України, інші матеріали цивільного захисту універси
тету.

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.
Розроблені документи, стосовно діяльності формувань цивільного захис

ту університету; можливої евакуації університету; плану дій стосовно питань 
хімічного захисту підрозділів університету в умовах надзвичайних ситуацій; 
плану цивільного захисту університету в особливий період, -  ґрунтуються на 
висновках результатів всебічного наукового аналізу обстановки, яка може 
скластися у разі аварій, катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних си
туацій сьогодення, з урахуванням досвіду комплексних досліджень, висновків 
з них та рекомендацій відповідних вітчизняних та закордонних фахівців щодо 
прогнозування, запобігання, реагування, ліквідації таких ситуацій. Цей аналіз 
проводився із залученням сучасних методик оцінок ризиків, які можуть супро
воджувати надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально- 
політичного і воєнного характеру.

Інформаційно-довідкові матеріали документації штабу цивільного захи
сту НЮУ імені Ярослава Мудрого удосконалюють таку складову інформацій
ного забезпечення управління заходами цивільного захисту Університету як 
хімічний захист суб’єктів господарювання.

Сформульовані вимоги посилення та шляхи удосконалення навчання 
студентів, і зокрема -  юристів, з питань цивільного захисту та безпеки для но
вих умов вищої освіти, які обумовлені, з одного боку, -  новими викликами не
безпек сучасної життєдіяльності нашого суспільства, а з іншого боку, -  нови
ми обмеженнями обсягу навчання з питань безпеки.
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів.

5.1. * (не брав участі)
5.2. *
5.3. *
5.4. *

6. Зв’язок з практикою.
6. 1. *
6 .2 . *
6.3. *
6.4. *
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян.
На протязі 2017 року два рази (за півроку та за рік) брав участь у підго

товці доповіді Ректора Міністру освіти і науки України про стан і підготовку 
цивільного захисту Національного юридичного університету імені Ярослава



Мудрого (щодо виконання вимог Наказу Міністра освіти і науки України від 
13.02.2009 р .№  103).

Як заступник начальника штабу Цивільного захисту Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого на протязі року постійно 
брав участь у підготовці відповідей на запити: Департаменту цивільного захи
сту Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської Ради 
(функціональної підсистеми місцевого рівня Єдиної державної системи циві
льного захисту України); Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в Харківський області (функціональної підсистеми ре
гіонального рівня Єдиної державної системи цивільного захисту України); На
чальника Цивільного захисту Міністерства освіти і науки України (функціона
льної підсистеми загальнодержавного рівня Єдиної державної системи цивіль
ного захисту України), стосовно питань планування та стану цивільного захис
ту об’єктів, людських ресурсів і територій університету.
7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місце
вого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих).

*
8. Участь у конференціях, семінарах.

1. VIII міжнародна науково-методична конференція Національного те
хнічного університету «Харківський політехнічний інститут» та 115 міжнаро
дна конференція Європейської асоціації з безпеки (ЕА8) - «Безпека людини у 
сучасних умовах», 8 - 9  грудня 2016 р., м. Харків.

Ковжога С.О., Карманний Є.В., Зенін А.П.

2. VIII студентська наукова інтернет-конференція Національного юри
дичного університету імені Ярослава Мудрого “Безпека людини і реалізація 
права на працю в сучасних умовах життєдіяльності”. 2 0 - 2 1  квітня 2017 року, 
м. Харків.

Карманний Є.В., Ковжога С.О., Зенін А.П.; 85 студентів НЮУ.

3. Щорічна міжнародна науково-технічна конференція Харківського 
національного університету будівництва та архітектури «Екологічна і техно
генна безпека. Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» 
(студентська секція). 25 -  26 квітня 2017 р., м. Харків.

Ковжога С.О., Карманний Є.В.; студентка Глушенко В.В.

4. Всеукраїнська науково-методична інтернет-конференція Харківсь
кого національного автомобільно-дорожнього університету «Проблеми інтег
рації природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підго
товці фахівців у ВНЗ». 25 -  26 квітня 2017 р., м. Харків.

Ковжога С.О., Карманний Є.В.; студентка Бем Д.А.

5. VII Міжнародна науково-практична конференція Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Актуальні питання удо
сконалення законодавства про працю та соціальне забезпечення». 29 вересня 
2017 р., м. Харків.

Ковжога С.О., Карманний Є.В., Зенін А.П. та інші викладачі кафедри
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трудового права.

6. Науково-практична конференція Національної академії Національ
ної гвардії України «Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяль- 

, ності військових формувань та правоохоронних органів». 26 жовтня 2017 р., м. 
Харків.

Карманний Є.В., Ковжога С.О.; студенти Пльохова А.Ю., Хомин Д.Я.

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.).
9.1. *
9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометрич- 

них базах даних.
Стаття, яка входить до наукометричної бази Оооціе БсЬоІаг:

1. Карманний Є.В., Зенін А.П., Ковжога С.О. Застосування технологій 
та інформаційно-експертних систем космічного базування для удосконалення 
аспектів безпеки життєдіяльності // Збірник наукових статей та матеріалів 
УІІІ-Ї міжнародної науково-методичної конференції НТУ «ХПІ» та 115-ї між
народної конференції Європейської асоціації з безпеки (ЕА8) «Безпека людини 
у сучасних умовах» 8 - 9  грудня 2016 року. / упоряд.: В.В. Березуцький, Г.М. 
Панчева, О.І. Ільїнська. -  Харків: ГО«СФБЖДЛ», вид. Рожко С.Г., 2016. -  С. 
583 -  591. (0,53 / 0,18 друк, арк.)

Тези:
1. Агаджанян О.Ю., Ковжога С.О. Реалізація права на працю людей з 

особливими потребами // Матеріали УІІІ-Ї студентської наукової інтернет- 
конференції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльно
сті», 2 0 - 2 1  квітня 2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С. 4 -  7. (0,20 / 0,10 
друк, арк.)

2. Богатюк О.В., Ковжога С.О. Проблеми правового регулювання 
охорони праці шахтарів вугільної промисловості // Матеріали УІІІ-Ї студентсь
кої наукової інтернет-конференції Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація права на працю в сучас
них умовах життєдіяльності», 2 0 - 2 1  квітня 2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 
2017. -  С. 49 -  51. (0,14 / 0,07 друк, арк.)

3. Боднар А.М., Ковжога С.О. Деякі аспекти надзвичайних ситуацій 
транскордонного характеру // Матеріали УІІІ-Ї студентської наукової інтернет- 
конференції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльно
сті», 2 0 - 2 1  квітня 2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С. 51 -  54. (0,12 / 0,06 
друк, арк.)

4. Борик Д.С., Ковжога С.О. Генезис та проблемні аспекти поняття 
надзвичайних ситуацій соціального характеру // Матеріали УІІІ-Ї студентської 
наукової інтернет-конференції Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних



умовах життєдіяльності», 2 0 - 2 1  квітня 2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  
С. 61 -  65. (0,18 / 0,09 друк, арк.)

5. Бугайчук А.А., Ковжога С.О. Міжнародно-правові акти у сфері 
охорони прав працівників // Матеріали УІІІ-Ї студентської наукової інтернет- 
конференції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
«Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльно
сті», 2 0 - 2 1  квітня 2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С. 66 -  68. (0,11 / 0,05 
друк, арк.)

6. Василенко Ю.С., Ковжога С.О. Правове регулювання охорони пра
ці молоді // Матеріали УІІІ-Ї студентської наукової інтернет-конференції Наці
онального юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека люди
ни і реалізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 2 0 - 2 1  
квітня 2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С. 76 -  79. (0,17 / 0,08 друк, арк.)

7. Васюк О.О., Ковжога С.О. Сучасні джерела виникнення і наслідки 
надзвичайних ситуацій природного характеру // Матеріали УІІІ-Ї студентської 
наукової інтернет-конференції Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних 
умовах життєдіяльності», 2 0 - 2 1  квітня 2017 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  
С. 79 -  83. (0,18 / 0,09 друк, арк.)

8. Гавенко Т.Ю., Ковжога С.О. Інформаційне забезпечення при над
звичайних ситуаціях техногенно-екологічного характеру // Матеріали УІІІ-Ї 
студентської наукової інтернет-конференції Національного юридичного уні
верситету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реалізація права на пра
цю в сучасних умовах життєдіяльності», 2 0 - 2 1  квітня 2017 р. -  X.: Нац. 
юрид. ун-т, 2017. -  С. 94 -  95. (0,12 / 0,06 друк, арк.)

9. Глушенко В.В., Ковжога С.О. Екологізація національної економіки 
// Матеріали УІІІ-Ї студентської наукової інтернет-конференції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і реаліза
ція права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 2 0 - 2 1  квітня 2017 р. 
-  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  С. 102 -  105. (0,17 / 0,08 друк, арк.)

10. Гогрічіані М.Ф., Ковжога С.О. Проблемний характер взаємодії лю
дини з середовищем її мешкання // Матеріали УІІІ-Ї студентської наукової ін
тернет-конференції Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах жит
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42. Ковжога С.О., Карманний Є.В., Бем Д.А. Аспекти формування ку
льтури безпеки в контексті підготовки компетентних спеціалістів // Матеріали 
Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми інтегра
ції природничих, техніко-технологічних та гуманітарних дисциплін в підгото
вці фахівців у ВНЗ». 25 -  26 квітня 2017 року. -  X.: ХНАДУ, 2017. -  С. 250 -  
253. (0,15 / 0,05 друк, арк.)

43. Ковжога С.О., Карманний Є.В. Огляд тенденцій і причин нещасних 
випадків на виробництві щодо удосконалення законодавчих аспектів охорони 
праці // Актуальні питання удосконалення законодавства про працю та соціа
льне забезпечення: тези доп. та наук, повідомл. учасників VII Міжнар. наук.-



практ. конф. (м. Харків, 29 верес. 2017 р.) / за ред. В. В. Жернакова. -  Харків : 
Право, 2017. -  С. 141 -  145. (0,23 / 0,11 друк, арк.)

44. Карманний Є.В., Ковжога С.О., Хомин Д.Я. Можливості застосу
вання прикладних інформаційних технологій для удосконалення пошуку пра
воохоронними органами викрадених людей // Актуальні питання забезпечення 
службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних орга
нів: збірник тез доповідей науково-практичної конференції Національної ака
демії Національної гвардії України, 26 жовтня 2017 р., м. Харків. -  X.: 
НАНТУ, 2017. -  С. 63 -66. (0,16 / 0,06 друк, арк.)

45. Ковжога С.О., Карманний Є.В., Пльохова А.Ю. Організаційно- 
правові питання удосконалення системи життєзабезпечення правоохоронних 
органів і населення при надзвичайних ситуаціях // Актуальні питання забезпе
чення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних 
органів: збірник тез доповідей науково-практичної конференції Національної 
академії Національної гвардії України, 26 жовтня 2017 р., м. Харків. -  X.: 
НАНТУ, 2017. -  С. 70 -72. (0,14 / 0,05 друк, арк.)

Програми конференцій, семінарів, круглих столів.
1. Програма УІІІ-Ї студентської наукової інтернет-конференції Національ

ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і ре
алізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 2 0 - 2 1  квітня 
2017 р. / уклад.: А.П. Гетьман, В.В. Жернаков, С.О. Ковжога, Є.В. Карманний, 
А.П. Зенін. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  28 с. (0,97 / 0,24 друк, арк.)
10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання.

Доцент Ковжога С.О. протягом дев’яти років є членом редакційної коле
гії видання:

Матеріали УІІІ-Ї студентської наукової інтернет-конференції Національ
ного юридичного університету імені Ярослава Мудрого «Безпека людини і ре
алізація права на працю в сучасних умовах життєдіяльності», 2 0 - 2 1  квітня 
2017 року. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2017. -  624 с.
11. *
12. *
13. *
14. *
15. *
16. *
17. *
18. Відзнаки, нагороди.

18.1.
Доцент Ковжога С.О. 09.12.2016 р. нагороджений заступником голови 

оргкомітету конференції д.т.н., проф. Березуцьким В.В. сертифікатом учасни
ка УІІІ-ої Міжнародної науково-методичної конференції та 115-ої Міжнарод
ної конференції Європейської Асоціації Безпеки (ЕА8) "Безпека людини у су
часних умовах", яку проводив Національний технічний університет "Харківсь
кий політехнічний інститут".
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Тема доповіді: Застосування технологій та інформаційно-експертних сис
тем космічного базування для удосконалення аспектів безпеки життєдіяльності

18.2.
Студентка господарсько-правовового факультету Національного юридич

ного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс, група 02-16м-05, Бумага 
К.Ю. 28.03.2017 р. нагороджена Ректором Харківського національного авто
мобільно-дорожнього університету д.т.н., проф. Туренко А.М. грамотою за 
наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
охорони праці.

Тема роботи: Аспекти організації охорони праці адвокатського об’єднання 
у реаліях сьогодення.

Девіз: «Ьа\ууег» («Адвокат»).
Наукові керівники: доценти кафедри Карманний Є.В., Ковжога С.О.

18.3 .
Студентка господарсько-правовового факультету Національного юридич

ного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс, група 02-16м-05, Гудзь 
Ю.В. 28.03.2017 р. нагороджена Ректором Харківського національного авто
мобільно-дорожнього університету д.т.н., проф. Туренко А.М. грамотою за 
наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
охорони праці.

Тема роботи: Аспекти організації охорони праці адвокатського об’єднання 
у реаліях сьогодення.

Девіз: «Ьа\ууег» («Адвокат»).
Наукові керівники: доценти кафедри Карманний Є.В., Ковжога С.О.

18.4.
Професорсько-викладацькому колективу кафедри трудового права Націо

нального юридичного університету імені Ярослава Мудрого 26.04.2017 р. 
Проректором з науково-педагогічної роботи Харківського національного уні
верситету будівництва та архітектури д.т.н., проф. Гончаренко Д.Ф. оголошена 
подяка та вручена грамота за високий рівень підготовки студентів-учасників 
Міжнародної науково-технічної конференції «Екологічна і техногенна безпека. 
Охорона водного і повітряного басейнів. Утилізація відходів» (студентська се
кція).

Студентка інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 5 курс, група 01-16м-11, 
Глушенко В.В. підготувала на цю конференцію доповідь на тему: Екологізація, 
як шлях виходу із кризи.

Наукові керівники: доценти кафедри Ковжога С.О., Карманний Є.В.

19. ДОДАТКОВО -  інші роботи:

Робота у фахових громадських організаціях.
Має звання академіка Міжнародної академії безпеки, екології та здоров’я 

(місто Київ). Вступив у Міжнародну академію 31.05.2008 року, є дійсним чле
ном, та активно працює в цій установі.
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Участь у проведенні на базі кафедри наукової конференції.
Брав участь у проведенні комплексу організаційно-технічних та науково- 

методичних заходів, пов’язаних із: плануванням; підготовкою і розсилкою ін
формаційних листів та запрошень; набором, редагуванням, корегуванням і ро- 
здруківкою програми та матеріалів; роботою УІІІ-Ї студентської наукової інте
рнет-конференції Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого «Безпека людини і реалізація права на працю в сучасних умовах жит
тєдіяльності», яка відбулась 2 0 - 2 1  квітня 2017 року.

Участь у роботі Штабу цивільного захисту університету.
Багато років доцент Ковжога С.О. є співробітником штабу Цивільного 

захисту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а 
саме, -  заступником Начальника штабу ЦЗ.

Як співробітник штабу Цивільного захисту НЮУ імені Ярослава Мудрого 
у 2017 році доцент Ковжога С.О.:

-  брав участь у забезпеченні виконання головного завдання Цивільного 
захисту університету на 2017 рік -  проведення заходів спрямованих на підт
римання в готовності до сталого функціонування органів управління, і струк
турних підрозділів, готовності до проведення ефективних заходів щодо захис
ту учасників навчально-виховного процесу і працівників університету при ви
никненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного харак
теру, можливих терористичних актів, організованого переведення системи ци
вільного захисту з мирного часу на особливий період;

-  брав участь в організації та проведенні 16.06.2017 р. Спеціального 
об’єктового тренування співробітників та студентів НЮУ з ЦЗ за темою: «Ор
ганізація і проведення заходів захисту особового складу університету в умовах 
надзвичайної ситуації». Під час тренування були відпрацьовані конкретні за
ходи з ліквідації наслідків хімічно небезпечної ситуації та надзвичайної ситуа
ції природного характеру;

-  брав участь у приведенні до 01 березня 2017 р. організаційних і пла
нуючих документів ЦЗ університету у відповідність до змін, що були прийняті 
в поточному році до Кодексу цивільного захисту України;

-  брав участь у переробці й затвердженні Плану цивільного захисту уні
верситету на особливий період;

-  протягом 2017 року брав участь у переробці «Плану дій органів управ
ління, сил і структурних підрозділів університету в режимах повсякденної дія
льності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану 
(особливого періоду)»;

-  брав участь у переробці й вдосконаленні комплекту документації з 
оперативного управління заходів цивільного захисту університету для «Робо
чого планшету начальника штабу ЦЗ університету»;

-  продовжував роботу по узгодженню заміських зон розташування на 
випадок НС та в особливий період, уточненню списків евакуйованих;

-  продовжував роботу з приведення захисних споруд цивільного захисту 
у готовність до використання за призначенням;

п



-  у червні і жовтні 2017 року брав участь у проведенні заняття із залу
ченням постів радіаційного та хімічного спостереження і диспетчерських 
служб щодо порядку збору інформації відносно обстановки та оповіщення 
структурних підрозділів університету;

-  брав участь у вживанні заходів і продовженні роботи щодо удоскона
лення системи зв’язку, оповіщення та інформування структурних підрозділів 
університету;

-  у зв’язку із загрозами, що виникли внаслідок подій в зоні АТО брав 
участь у переробці й вдосконаленні пам’ятки та проведенні спеціальних за
нять з питань поведінки в особливих умовах зі студентами, кафедрами, пра
цівниками інших структурних підрозділів університету.

Профорієнтаційна робота.

Доцент Ковжога С.О. особисто здійснив наступні заходи профорієнта
ційної роботи кафедри:

Кафедра,
Виконавець

Дата
Заходу,
міс.рік

Об
ласть,
Місто

роз
ташу
вання,

знз

ЗНЗ проведення 
заходу: назва, 

№ закладу, 
Директор (за

ступник) 
(телефон 
взаємодії)

№
за
хо
ду

Проведені
заходи

профорієнта
цінної
роботи
(ПОР)

Результат
заходів

№ Поса
да,

Прізви
ще

1 Кафед 02.17р. м. Харківська ЗОНІ 52 1) Доведення 1)
ра 11.17р. Харків №67 керівництву Розміщення
Трудо Дир. Лисичкіна шкіл запро на стендах
вого Олена шення учнів шкіл
права: Олександрівна на «День плакатів-
доцент (057-373-4342) відкритих запрошень,
Ков Е:5сЬоо167о5УІІа дверей передача уч
жога @икг.пе! НЮУ». ням буклетів.
С.О. Харківська ЗОНІ 53 2) Передача 2)Доведення

№ 57 адміністрації до учнів за
Дир. Скрипни- школи для прошень до
ченко Лариса учнів вступу в
Миколаївна, агітаційних НЮУ, на
(057- 3734142), друк. «День
Е: матеріалів, відкритих
8сЬоо157@о$уіІа. буклетів про дверей НЮУ»
кЬ.иа НЮУ. 18.02.17р. та

02.12.17р.

доц. Ковжога С. О.

Звіт затверджений на засіданні кафедри трудового права від
05 грудня 2017 року протокол № 4
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