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1. Пр1звище, 1м’я та по-батьковй
Карманний Свгешй Вадимович.

2. Науковий стушнь, вчене звания, посада.
Доцент, кандидат техшчних наук, доцент кафедри трудового права.

3. Тема i обсяг запланованоУ pinHOi науково-дослщницько1 роботи.
Сдина державна система запобшання i реагування на надзвичайш ситуа- 

цп техногенного i природного характеру. Розвиток питань ф1зико-х1м1чного 
захисту суб’ект1в господарювання. Вдосконалення аспект1в навчання студенев 
д1ям у надзвичайних ситуащях, вщпрацювання документацй штабу цившьного 
захисту ушверситету з проблем цившьно'1 безпеки та и складових: цившьного 
захисту у надзвичайних ситуащях та охорони пращ в галузй 1,5 друк. арк.
4. Тема i обсяг фактично виконаноТ науково-досл1дницькоУ роботи.

Сдина державна система запобшання i реагування на надзвичайш ситуа- 
щУ техногенного i природного характеру. Розвиток питань ф1зико-х1м1чного 
захисту суб’ект1в господарювання. Вдосконалення аспект1в навчання студент1в 
д1ям у надзвичайних ситуащях, в1дпрацювання документацй' штабу цившьного 
захисту ун1верситету з проблем цившьноУ безпеки та УТ складових: цившьного 
захисту у надзвичайних ситуац1ях та охорони пращ в галузй 2,16 друк. арк.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР.
Стагп, тези доповщей.
4.2. Наукова новизна отриманих результате.
Розроблеш документа, стосовно д1яльност1 формувань цившьного захис

ту ун1верситету; можливоУ евакуацп ун1верситету; плану д1й стосовно ф1зико- 
х1м1чного захисту п1дрозд1л1в ушверситету в умовах надзвичайних ситуацш; 
плану цившьного захисту ушверситету в особливий перюд, -  грунтуються на 
висновках результате всеб1чного наукового анал1зу обстановки, яка може 
скластися у раз1 аварш, катастроф, стих1йного лиха та шших надзвичайних си- 
туац1й сьогодення, з урахуванням досвщу комплексних дослщжень, висновк1в 
з них та рекомендацш в1дпов1дних в1тчизняних та закордонних фах1вщв щодо 
прогнозування, запоб1гання, реагування, лшвщацп таких ситуащй. Цей анал1з 
проводився i3 залученням сучасних методик ощнок ризик1в, як1 можуть супро- 
воджувати надзвичайш ситуацп техногенного, природного, сощально- 
пол1тичного i военного характеру.

Сформульоваш вимоги посилення та шляхи удосконалення навчання 
студенев, i зокрема -  юрист1в, з питань цив1льного захисту та безпеки для но- 
вих умов вищо1 осв1ти, як1 обумовлеш, з одного боку, -  новими викликами не- 
безпек сучасноУ життед1яльност1 нашого сусп1льства, а з шшого боку, -  нови
ми обмеженнями обсягу навчання з питань безпеки.

1нформащйно-довщков1 матер1али документацй' штабу цившьного захи
сту НЮУ iMeHi Ярослава Мудрого удосконалюють таку складову багатосто-



роннього забезпечення управлшня заходами цившьного захисту Ушверситету 
як ф1зико-х1м1чного захист суб’еклв господарювання.
5. Участь у розробш законопроекте та проеклв шших нормативних аклв.

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

6. Зв’язок з практикою.
6. 1. *6.2. *
6.3. *
6.4. *
6.5. Пщготовка вщповщей (висновюв) на запити оргашв державноУ влади 

та мюцевого самоврядування, оргашзацш та громадян.
На протяз1 2018 року два рази (за швроку та за р1к) брав участь у пщго- 

товш допов1д1 Ректора MiHicTpy осв1ти i науки УкраУни про стан i п1дготовку 
цившьного захисту Нац1онального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава 
Мудрого (щодо виконання вимог Наказу Мшютра осв1ти i науки УкраУни в1д 
13.02.2009 р. № 103).

Як сшвроб1тник штабу Цившьного захисту (заступник командира загону 
формувань цившьного захисту) Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi 
Ярослава Мудрого на протяз1 року постшно брав участь у пщготовш вщповГ 
дей на запити: Департаменту цившьного захисту ХарювськоУ обласноУ держав
ноУ адмшютращУ, ХарювськоУ мюькоУ Ради (функцюнальноУ шдсистеми мюце- 
вого р1вня СдиноУ державноУ системи цившьного захисту УкраУни); Головного 
управлшня ДержавноУ служби УкраУни з надзвичайних ситуацш в Харювський 
обласл (функцюнальноУ шдсистеми репонального р1вня СдиноУ державноУ си
стеми цившьного захисту УкраУни); Начальника Цившьного захисту Мшютер- 
ства осв1ти i науки УкраУни (функцюнальноУ шдсистеми загальнодержавного 
piвня СдиноУ державноУ системи цившьного захисту УкраУни), стосовно питань 
планування та стану цившьного захисту об’еклв, людських pecypciB i терито- 
piй ушверситету.
7. Чи ви е депутатом мюцевоУ ради, чи входите до складу шших оргашв мюце- 
вого самоврядування (в тому числ1 робочих та дорадчих).*
8. Участь у конференшях, семшарах.

1. IX студентська наукова штернет-конференшя Нацюнального юри
дичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого “Безпека людини i peaлiзaцiя 
права на працю в сучасних умовах життед1яльностГ\ 26 -  27 квНня 2018 року, 
м. Харюв.

Карманиий С.В., Ковжога С.О., Зешн А.П.; 41 студент НЮУ.

2. VIII М1жнародна науково-практична конференшя Нацюнального 
юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Розвиток трудового права 
i права сошального забезпечення: теор1я i практика». 05 жовтня 2018 р., м. 
Харк1в.



Ковжога С.О., Карманний С.В., студенти Зеленчук В.О., Мельник М.В.; 
та шип викладач1 кафедри трудового права.

3. Науково-практична конференщя НацюнальноУ академй' НацюнальноУ 
гвардй' УкраУни «Актуальш питания забезпечення службово-бойовоУ д1яльност1 
вшськових формувань та правоохоронних оргашв». 31 жовтня 2018 р., м. Хар- 
к1в.

Карманний G.B., студентка Лись М.В.

4. ВсеукраУнська науково-практична 1нтернет-конференц1я здобувач1в 
вищоУ осв1ти i молодих учених Харк1вського нац1онального автомобшьно- 
дорожнього ун1верситету «Метролопчш аспекти прийняття р1шень в умовах 
робота на техногенно небезпечних об’ектах». 0 1 - 0 2  листопада 2018 р., м. Ха- 
рк1в.

Ковжога С.О., Карманний G.B.; студентки Вишневська I.A., Скороход
А.О.

5. X м1жнародна науково-методична конференщя Нац1онального тех- 
шчного ушверситету «Харк1вський пол1техн1чний 1нститут» та \пжнародна 
конференц1я СвропейськоУ асощацй' з безпеки (EAS) - «Безпека людини у су- 
часних умовах», 06 -  07 грудня 2018 р., м. Харюв.

Карманний G.B., Ковжога С.О.; студенти Касьянов I.O., Кечедж1 О.Б.

9. Видавнича д1яльшсть (монографй', статтц навчальн1 поЛбники, тези та ш.).

9.1. *
9.2. Вказати публжацй’, з зазначенням вих1дних даних, у шших наукометрич- 

них базах даних.
Стаття, яка входить до наукометричноУ бази Google Scholar:

1. Карманний С.В., Кечедж1 О.Б. Сучасн1 аспекти небезпеки викорис- 
тання ГМО у Лльському господарств1: орган1зац!йно-правовий анал1з // 36ip- 
ник наукових статей та матер1ал1в Х-У м1жнародноУ науково-методичноУ кон- 
ференцй’ НТУ «ХП1» та м1жнародноУ конференцй’ СвропейськоУ aconianii з 
безпеки (EAS) «Безпека людини у сучасних умовах» 06 -  07 грудня 2018 року. 
/ упоряд.: В.В. Березуцький, O.I. 1льУнська. -  Харюв: ГО «СФБЖДЛ», вид. Ро- 
жко С.Г., 2018. -  С. 351 -  354. (0,21 / 0,10 друк. арк.)

Тези:
1. Балега В.В., Карманний С.В. Пор1вняння систем цившьного захис- 

ту УкраУни i США // Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ штернет- 
конференцй’ Нац1онального юридичного ун1верситету iMem Ярослава Мудрого 
«Безпека людини i реал1зац1я права на працю в сучасних умовах життед1яльно- 
ст1», 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  С. 30 -  37. (0,30 / 0,15 
друк. арк.)

2. Бренько В.В., Карманний G.B. Вплив психолопУ водй'в на безпеку 
дорожнього руху // Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ штернет-конференцй' 
Нацюнального юридичного ун1верситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека 
людини i реал1зац1я права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -

2



27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 52 -  55. (0,18 / 0,08 друк. 
арк.)

3. Буша З.В., Карманний С.В. Психолопчш особливост1 вшськовос- 
лужбовшв п1сля стресогенних вплив1в под1й АТО // Матер1али IX-У студентсь
коУ науковоУ штернет-конференщУ Нац1онального юридичного ушверситету 
iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1зац1я права на працю в сучас- 
них умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 
2018. -  С. 65 -  70. (0,20 / 0,09 друк. арк.)

4. Васильева В.А., Карманний G.B. Основи юбербезпеки i захист да- 
них вщ юберзлочишв у шформацшнш систем! п!дприемств УкраУни // МатерГ 
али IX- 1  студентськоУ науковоУ штернет-конференщУ Нац!онального юридич
ного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1зашя права 
на працю в сучасних умовах життед1яльностБ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. 
юрид. ун-т, 2018. -  С. 71 -  76. (0,22 / 0,11 друк. арк.)

5. Гайдук H.I., Карманний G.B. Особливост1 забезпечення захисту на
селения пщ час лшвщащУ наслщюв терористичноУ д1яльност1 // Матер1али 1Х-У 
студентськоУ науковоУ штернет-конференщУ Нацюнального юридичного уш- 
верситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на пра
цю в сучасних умовах життед1яльностБ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. 
юрид. ун-т, 2018. -  С. 99 -  104. (0,15 / 0,08 друк. арк.)

6. Гапонова G.A., Карманний С.В. Вщлуння вшни на Донбасп гума- 
штарне poзмiнyвaння як першочергове завдання УкраУни // Матер1али 1Х-У 
студентськоУ науковоУ штернет-конференщУ Нацюнального юридичного уш- 
верситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на пра
цю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. 
юрид. ун-т, 2018. -  С. 105-112. (0,24 / 0,12 друк. арк.)

7. Гиляка I.C., Карманний G.B. Захист населения вщ xiMinHOi зброУ. 
Сучасш проблеми и застосування в Cnpii // Матер1али IX-У студентськоУ нау
ковоУ штернет-конференщУ Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi 
Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на працю в сучасних 
умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  
С. 113 -  115. (0,17 / 0,09 друк. арк.)

8. Гришко I.K., Карманний С.В. Застосування полшрафа при кадро
вому вщбор1 // Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ штернет-конференщУ На
цюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека лю
дини i реал1защя права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 
квщня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 116 -  121. (0,21 /0 ,10 друк. арк.)

9. Гулаткан Т.В., Карманний С.В. Аспекти бюлопчноУ д!У електрома- 
гштних випромшювань // Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ штернет- 
конференщУ Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого 
«Безпека людини i реал1защя права на працю в сучасних умовах життед1яльно- 
CTi», 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 130 -  135. (0,19 / 
0,09 друк. арк.)

10. Гусейнов ГЛ.о., Карманний С.В. Аспекти цившьного захисту вщ 
терористичних акт1в // Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ штернет-



конференщУ Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого 
«Безпека людини i реал1защя права на працю в сучасних умовах життед1яльно- 
CTi», 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 144 -  150. (0,18 / 
0,09 друк. арк.)

11. Демонов О.О., Карманний G.B. Можлив1 наслщки еколопчного за- 
бруднення Донбасу в результат! бойових дш // Матер1али IX-У студентськоУ на
уковоУ штернет-конференщУ Нац!онального юридичного ушверситету iMeHi 
Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на працю в сучасних 
умовах життед1яльностп>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  
С. 151 -  156. (0,16 / 0,08 друк. арк.)

12. Свтушенко Я.М., Карманний G.B. Здатшсть украУнського бойового 
автомата «Малюк» до конкуренщУ серед автомате Калашникова // Матер1али 
1Х-У студентськоУ науковоУ штернет-конференшУ Нацюнального юридичного 
ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на 
працю в сучасних умовах життед!яльностБ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. 
юрид. ун-т, 2018. -  С. 164-170 . (0,23 / 0,12 друк. арк.)

13. Зажа К.О., Карманний G.B. Аспекта сощального забезпечення на
селения на нешдконтрольних територ!ях УкраУни // Матер1али IX-У студентсь
коУ науковоУ штернет-конференщУ Нацюнального юридичного ушверситету 
iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на працю в сучас
них умовах життед1яльностБ>, 26 -  27 к в т я  2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 
2018. -  С. 183 -  187. (0,18 / 0,09 друк. арк.)

14. Зайцев В.В., Карманний G.B. Вупльна промисловють як одне i3 
джерел забруднення навколишнього природнього середовища // Матер1али IX- 
1 студентськоУ науковоУ штернет-конференщУ Нацюнального юридичного уш
верситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на пра
цю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. 
юрид. ун-т, 2018. -  С. 188 -  194. (0,15 / 0,07 друк. арк.)

15. Зеленчук В.О., Карманний G.B. Деяю аспекти вщшкодування шко- 
ди потершлим в\д  надзвичайних ситуацш // Матер1али IX-У студентськоУ нау
ковоУ штернет-конференшУ Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi 
Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на працю в сучасних 
умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  
С. 204 -  209. (0,24 / 0,11 друк. арк.)

16. Климчук Ю.М., Карманний G.B. Хмельницька атомна електроста- 
нщя: небезпека для населения чи крок у майбутне // Матер1али IX-У студентсь
коУ науковоУ штернет-конференщУ Нацюнального юридичного ушверситету 
iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на працю в сучас
них умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 
2018. -  С. 226 -2 3 1 . (0,23 / 0,11 друк. арк.)

17. Комарницька М.В., Карманний G.B. До питания утшпзащУ вщход1в 
в УкраУш на приклад1 «см1ттевоУ» проблеми у Львов1 // Матер1али IX-У студе
нтськоУ науковоУ штернет-конференщУ Нацюнального юридичного ушверсите
ту iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на працю в су-
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часних умовах життед!яльностБ>, 26 -  27 квггня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 
2018. -  С. 239 -  244. (0,17 / 0,08 друк. арк.)

18. Косьмин В.А., Карманный Е.В. Кибератаки на критическую инф
раструктуру в Украине // Матер1али IX-Y студентськоУ науковед штернет- 
конференш'У Нац1онального юридичного ун1верситету iMeHi Ярослава Мудрого 
«Безпека людини i реал1зац1я права на працю в сучасних умовах життед1яльно- 
ст1», 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  С. 257 -  261. (0,14 / 
0,07 друк. арк.)

19. Штвякова I.O., Карманний G.B. 1нформацшна безпека суб’ект1в го- 
сподарювання // Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ 1нтернет-конференц1У 
Нац1онального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека 
людини i peaлiзaцiя права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  
27 кв1тня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  С. 288 -  295. (0,18 / 0,09 друк. 
арк.)

20. Мнацаканян А.Е., Карманний G.B. Вибухи в MicTi Балаюпя: наслщ- 
ки та небезпека для населения // Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ штер- 
нет-конференш’У Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Му
дрого «Безпека людини i реал1зац!я права на працю в сучасних умовах житте- 
д1яльностБ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  С. 328 -  334. 
(0,21 / 0,10 друк. арк.)

21. Момот О.В., Карманний С.В. Захист комп’ютерноУ шформащУ в 
органах прокуратури // Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ штернет- 
конференщУ Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого 
«Безпека людини i peaлiзaцiя права на працю в сучасних умовах життед1яльно- 
стБ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  С. 335 -  339. (0,16 / 
0,08 друк. арк.)

22. Покровська А.О., Карманний Е.В. Евакуацшш заходи при загроз1 
(виникненню) збройних конфлшт1в // Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ ш- 
тернет-конференц1У Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава 
Мудрого «Безпека людини i реал1зац1я права на працю в сучасних умовах жит- 
тед!яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  С. 366 -  372. 
(0,16/ 0,08 друк. арк.)

23. Полупан О.С., Карманний G.B. Захист персональний даних у 21 
cmrnrri // Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ штернет-конференш'У Нацю
нального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини 
i реал1зашя права на працю в сучасних умовах життед1яльностБ>, 26 -  27 к в т я  
2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 373 -  378. (0,18 / 0,09 друк. арк.)

24. Роман В.В., Карманний Е.В. Мовш аспекта безпеки застосування 
нового Закону УкраУни «Про осв1ту» // Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ 
штернет-конференш’У Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава 
Мудрого «Безпека людини i реал1зашя права на працю в сучасних умовах жит- 
тeдiяльнocтi», 26 -  27 кв™ я 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 394 -  400. 
(0,20 / 0,10 друк. арк.)

25. Савчук Я.О., Карманний Е.В. Стан еколопчноУ безпеки Донеччини 
у зв’язку з бойовими д1ями на Сход1 УкраУни та npaBOBi аспекта и забезпечен-
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ня // Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ штернет-конференшУ Нацюнально- 
го юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реалБ 
зашя права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 
2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  С. 407 -4 1 2 . (0,19 / 0,09 друк. арк.)

26. Светлов В.Г., Карманний G.B. Проект буд1вництва централ1зовано- 
го сховища вщпрацьованого ядерного палива. Анал1з ризик1в та правова хара
ктеристика // Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ штернет-конференшУ Наш- 
онального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека люди
ни i реал1зашя права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 
кв1тня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  С. 421 -  425. (0,14 / 0,07 друк. арк.)

27. Соколенко Д.В., Карманний G.B. Проблема, що пов’язана i3 захис- 
том авторського права в УкраУш та с в т  // Матер1али IX-Y студентськоУ науко
воУ штернет-конференшУ Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Яро
слава Мудрого «Безпека людини i peaлiзaцiя права на працю в сучасних умо
вах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  
С. 440 -  444. (0 ,18 / 0,09 друк. арк.)

28. Стороженко О.С., Карманний G.B. Захисш споруди цившьного за- 
хисту: заруб1жний досвщ та украУнсью реал1У // Матер1али IX-Y студентськоУ 
науковоУ штернет-конференшУ Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi 
Ярослава Мудрого «Безпека людини i peaлiзaцiя права на працю в сучасних 
умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  
С. 445 -4 5 1 . (0,20 / 0,10 друк. арк.)

29. Тапев А.С.о., Карманний G.B. Аспекти протид1У легальним торту- 
рам // Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ 1нтернет-конференц1У Нацюналь
ного юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i ре- 
ал1зац1я права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 к в т я  
2018 р .-X .:  Нац. юрид. ун-т, 2018.- С .  4 5 8 -4 6 2 . (0,15 /0 ,07 друк. арк.)

30. Унгурян Х.В., Карманний С.В. Поняття та особливое^ м1жнарод- 
ноУ гуман1тарноУ допомоги (на приклад1 УкраУни в умовах збройного конфлш- 
ту) // Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ 1нтернет-конференц1У Нацюнально
го юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реалС 
зашя права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв™ я 2018 
р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 473 -  479. (0,21 / 0,07 друк. арк.)

31. Фюун Д.В., Карманний С.В. Легал1зашя вогнепальноУ зброУ в Укра- 
Унi: м1жнародний досв1д та реальш перспективи // Матер1али IX-У студентськоУ 
науковоУ штернет-конференшУ Нац1онального юридичного ушверситету iMeHi 
Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1зашя права на працю в сучасних 
умовах життед1яльностБ>, 26 -  27 кв™ я 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  
С. 488 -  494. (0,22 / 0,11 друк. арк.)

32. Черкашина Т.В., Карманний G.B. Аспекти вщновлення земель, 
уражених внаошдок ЧорнобильськоУ катастрофи: сучасний стан та прогнози // 
Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ штернет-конференшУ Нацюнального 
юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1за- 
шя права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 р. 
-  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 510 -  514. (0,17 / 0,08 друк. арк.)



33. Шпак Ю.Б., Карманний €.В. Дослщження змш i розвитку обмун- 
дирування вшськовослужбовщв Збройних Сил УкраУни у пор1вняльному аспе
кт! // Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ штернет-конференщУ Нацюнально- 
го юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реалБ 
защя права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 2018 
р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 529 -  534. (0,20 / 0,10 друк. арк.)

34. Яременко А.В., Карманний С.В. Вщповщальнють постачальниюв 
послуг пром1жного характеру за поширення протиправноУ шформащУ в мереж1 
1нтернет // Матер1али IX-Y студентськоУ науковоУ штернет-конференщУ Нацю- 
нального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини 
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2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 544 -  549. (0,19 / 0,09 друк. арк.)

35. Ковжога С.О., Карманний С.В., Мельник М.В. Аспекта оновлення 
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ток права сощального забезпечення // Розвиток трудового права i права couia- 
льного забезпечення: теор1я i практика : тези доп. та наук, повщомл. учасниюв 
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X.: НАНГУ, 2018. -  С. 71 -  73. (0,15 / 0,07 друк. арк.)
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них акт1в, що регулюють вщповщальнють особи за недотримання вимог щодо 
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- С .  147 -  149. (0,11 / 0,04 друк. арк.)
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нього шформування населения “хвилями поширення” шфекцшних хвороб // 
Матер1али ВсеукраУнськоУ науково-практичноУ штернет-конференшУ здобува- 
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Программ конференцш, семшар1в, круглих стол1в.
1. Програма IX-Y студентськоУ науковоУ штернет-конференщУ Нацюналь- 

ного юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i ре- 
ал1защя права на працю в сучасних умовах життед1яльносто>, 26 -  27 кв1тня 
2018 р. / уклад.: А.П. Гетьман, В.В. Жернаков, С.О. Ковжога, G.B. Карманний, 
А.П. Зешн. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  20 с. (0,84 / 0,19 друк. арк.)
10. Чи являетесь членом редакцшноУ колепУ якого-небудь видання.

Доцент Карманний G.B. протягом дев’яти роюв е членом редакцшноУ 
колепУ видання:

Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ штернет-конференщУ Нащональ- 
ного юридичного ун1верситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i ре- 
ал1защя права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 квНня 
2018 року. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  568 с.
11. *
12. *
13. Пщготовка вщгуюв на автореферата окремо докторсью, окремо кандидат- 
cbKi.

13.1. Пщготовка вщгуюв на автореферата.*
13.2. Пщготовка рецензш на навчальш программ i пощбники.
Доцент Карманний G.B. 17.09.2018 року шдготував позитивну реценз1ю 

на програму навчальноУ дисцишпни циклу професшноУ (виб1рковоУ) шдготовки 
«Державне сощальне страхування вщ нещасних випадюв та професшних за- 
хворювань на виробництвЬ> для здобувач1в вищоУ осв1ти за спещальшстю - 263 
«Цившьна безпека», спещал1защею - «Охорона пращ».

Програма зазначеноУ дисцишпни складена кафедрою охорони пращ та 
техногенно-еколопчноУ безпеки факультету техногенно-еколопчноУ безпеки 
Нацюнального ушверситету цившьного захисту УкраУни, м. Харк1в.
14. Чи були у званому рощ лауреатом/стипенд1атом (вказати повну назву сти- 
пещщ/прем1У).

Наказом Ректора Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Яросла
ва Мудрого № 524 - ОП вщ 11.09.2018 р. за активну участь у реал1защУ заход1в, 
передбачених планом сощально-виховноУ робота, проявлений при цьому висо- 
кий професюнал1зм, оголосити подяку та заохотити npeMioo в po3Mipi 1500 
грн. наступних пращвниюв: ... доцента кафедри трудового права Карманного 
G.B.
15. *
16. *
17. *
18 . *
19. ДОДАТКОВО -  iHuii робота:

Робота у фахових громадських оргашзащях.
Доцент Карманний G.B. мае звания академша М1жнародноУ академ!У без

пеки, еколопУ та здоров’я (мюто КиУв). Вступив у М1жнародну академ1ю 
18.06.2010 року, е дшсним членом, та активно працюе в цш установг
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Доцент Карманний С.В. з 06.12. 2015 року е членом ХарювськоУ обласноУ 
громадськоУ оргашзаци «Сп1лка фах1вц1в i3 безпеки життед1яльност1 людини». 
Приймае участь у семшарах оргашзацп та засщаннях оргком1тету стосовно об- 
говорення проблем навчання з безпекових дисциплш у ВНЗ, розробки рекоме- 
ндацш щодо удосконалення навчання з питань безпеки в умовах небезпечного 
стану життед1яльност1 та суперечливих вимог до навчальних дисциплш з пи
тань безпеки, тощо.

Участь у науково-дослщнш робот1 студенев.
Доцент Карманний G.B. е кер1вником гуртка з цившьноУ безпеки (цившь- 

ного захисту, безпеки життед1яльност1 та охорони праш в галуз1) студентсько- 
го наукового товариства ушверситету. У гуртку займаються 39 студенев.

Участь у проведенш на 6a3i кафедри науковоУ конференцп.
Брав участь у проведенш комплексу оргашзацшно-техшчних та науково- 

методичних заход1в, пов’язаних i3: плануванням; п1дготовкою i розсилкою ш- 
формацшних лист1в та запрошень; набором, редагуванням, корегуванням i ро- 
здруювкою програми та матер1ал1в; роботою IX-Y студентськоУ науковоУ штер- 
нет-конференщУ Нацюнального юридичного ун1верситету iMeHi Ярослава Му
дрого «Безпека людини i реал1защя права на працю в сучасних умовах житте- 
д1яльностЬ>, яка вщбулась 26 -  27 кв1тня 2018 року

Шдвищення квал1ф1кацп.
Доцент Карманний G.B. з 29 по 31 травня 2018 р. у Навчально- 

методичному центр! цившьного захисту та безпеки життед1яльност1 Харювсь
коУ област1 усп1шно пройшов функц1ональне навчання (шдвищення квал1фша- 
цп цшьового призначення) i перев1рку знань у сфер1 цившьного захисту, та 
опрацював навчальний курс «Особи, яю очолюють спец1альн1 служби» в обся- 
3i 18 годин.

Участь у робот1 Штабу цившьного захисту ушверситету.
Багато роюв доцент Карманний G.B. е сшвроб1тником штабу Цившьного 

захисту Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого, а 
саме, -  заступником Командира загону формувань цившьного захисту.

Як сшвробНник штабу Цившьного захисту НЮУ iMeHi Ярослава Мудрого 
у 2018 рощ доцент Карманний G.B.:

-  брав участь у забезпеченш виконання головного завдання Цившьного 
захисту ушверситету на 2018 piK -  проведения заход1в спрямованих на шдт- 
римання в roTOBHOCTi до сталого функцюнування оргашв управлшня, i струк- 
турних пщроздшв, roTOBHOCTi до проведения ефективних заход1в щодо захис
ту учасниюв навчально-виховного процесу i пращвниюв ушверситету при ви- 
никненш надзвичайних ситуацш техногенного, природного та военного харак
теру, можливих терористичних акт1в, оргашзованого переведения системи ци
вшьного захисту з мирного часу на особливий перюд;

-  брав участь в оргашзащУ та проведенш 17.06.2018 р. Спещального 
об’ектового тренування сшвробНниюв та студенев НЮУ з ЦЗ за темою: «Ор- 
гашзащя i проведения заход1в захисту особового складу ушверситету в умовах 
надзвичайноУ ситуащУ». Пщ час тренування були вщпрацьоваш конкретш за-
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ходи з лжвщацй' наслщюв х1м1чно небезпечноУ ситуацй' та надзвичайноТ ситуа- 
Ж1 природного характеру;

-  брав участь у приведены! до 01 березня 2018 р. орган1зац1йних i пла- 
нуючих документ1в ЦЗ ун1верситету у вщповщжсть до зм1н, що були прийнят1 
в поточному poni до Кодексу цившьного захисту УкраУни;

-  брав участь у переробж й затвердженж Плану цив1льного захисту уж- 
верситету на особливий пер1од;

-  протягом 2018 року брав участь у переробж «Плану дш оргажв управ- 
лшня, сил i структурних ждроздш в ун1верситету в режимах повсякденноУ д1я- 
льност1, ждвищеноТ готовност1, надзвичайноУ ситуацй', надзвичайного стану 
(особливого перюду)»;

-  брав участь у переробж й вдосконаленн1 комплекту документацй' з 
оперативного управлшня заход1в цив1льного захисту ужверситету для «Робо- 
чого планшету начальника штабу ЦЗ ужверситету»;

-  продовжував роботу по узгодженню замюьких зон розташування на 
випадок НС та в особливий перюд, уточнению списюв евакуйованих;

-  продовжував роботу з приведения захисних споруд цившьного захисту 
у готовжсть до використання за призначенням;

-  у червж i жовтж 2018 року брав участь у проведенж заняття i3 залу- 
ченням пост1в рад1ац1йного та х1м1чного спостереження i диспетчерських 
служб щодо порядку збору жформацй' вщносно обстановки та опов1щення 
структурних ждроздш в ун1верситету;

-  брав участь у вживанж заход1в i продовженн1 робота щодо удоскона- 
лення системи зв’язку, опов1щення та 1нформування структурних ждроздшв 
ужверситету;

-  у зв’язку i3 загрозами, що виникли внаслщок подш в зон1 АТО брав 
участь у переробж й вдосконаленн1 пам’ятки та проведенн1 спец1альних занять 
з питань поведжки в особливих умовах 3i студентами, кафедрами, прац1вни- 
ками жших структурних п1дрозд1л1в ун1верситету.

04.12.2018 р. доц. Карманний С.В.

Зв1т затверджений на засщанж кафедри трудового права вщ
06 грудня 2018 року протокол № 5



Профоркнтацшна робота.

Доцент Карманний С.В. особисто здшснив наступи! заходи профор1ентащйно1 роботи кафедри:

Каф едра,
В и к о н а в е ц ь

Д а та
Заходу,
\iic.pik

О б л а сть , 
M icto розта- 

ш у в а н н я , 
З Н З

З Н З  проведения заходу: 
назва, №  закладу, 

Д и р екто р  (заступ н и к )  
(телефон взасмодн)

№
за
хо

ду

П роведенi заходи 
проф орк;нтацнн101 

роботи (П О Р )

Р езультат заход1в

№ П осада,
П р1зви щ е

1 2 3 4 5 6 7 8
1 професор

Ярошенко
О .М .,
професор
Жернаков
В.В.,
доцент Зенш 
А .П .,
доцент Кар
манний С.В.

02.18р. 
11.18р.

м. Хармв, 28
29

1) Переробка шформацшно- 
довщкових таблиць загально- 
освптпх заклад1в мicT Северодо- 
нецька та Лисичанська для прове
дения дистанщйноУ профроботи.
2) Розробка шформацшно-агпга- 
цшних матер1ал1в для учшв.

1) Розроблеш шфор- 
мацшно-довщков! таблиц! 
для 20 шкш Северодо- 
нецька та 16 шкш Лиси
чанська.
2) На шформацшних сте
ндах шкш роз\пщено ш- 
формацшш презентацшш 
матер!али.

2 доцент Кар
манний С.В.

02.18р.
03.18р.
05.18р.
10.18р.
11.18р.

м. Хармв, Харювська пмназ1я №12 
Заст. дир. Березша 1рина Во- 
лодимир1вна
(057-7372688, 057-725-13-70) 
Е:

schl2@kharkivosvita.net.ua

30
31
32

1) Розробка друкованого плаката- 
запрошення до навчання в НЮ У 
для стенда школ и.
2) Передача кер1вництву пмназш 
запрошення учшв на «День вщкри- 
тих дверей Н Ю У» i плакат!в- 
запрошень на стенди школи.
3) Передача кер1вництву для учшв 
друк. апт. буклет!в про НЮ У.

1) Розмщення на стендах 
пмназш плакалв- 
запрошень на «День 
вшкритих дверей Н Ю У» 
та вступу.
2) Передача учням апт. 
буклелв про вступ до 
Н Ю У.
3) Передача на електрон- 
ну пошту пмназш ком
плекту аптацшно- 
презентацшних ма- 
TepianiB НЮ У в травш та 
грудш 2018 р.
4) Домовився з Kepie-

mailto:schl2@kharkivosvita.net.ua


] 2 3 4 5 6 7 8
лJ доцент Кар- Харювська пмназ1я №46 33 ництвом щодо проведен-

м а н н и й  С .В . Дир. Седова Тетяна Дмитр1в- 34 ня проф. роботи у пмна-
на 35 з\ях.
(057-737-2127), 36 5) Особист1 виступи з ви-
Е: sch46@kharkivosvita.net.ua користанням власно пе- 

рероблених презентацш 
Power Point перед 9, 10,
11-ми класами Харк. пм- 
назш № 12 i 46 з розпо- 
вщдю про навчання в 
Н Ю У, особливостями 
юридичноУ професп.

4 доцент Кар- 01.17р. Луганська обл.: 20 загальноосв1тних заклад1в 37 1) Р о зр о б к а  е л ек т р о н н о го  к ом - 1) Розсилка електронною
м а н н и й  G.B. м1ста: м. Северодонецька, 38 п л ек ту  агггац ш н о- поштою адаптованого

Северодонецьк, 39 н р езен т а щ й н и х  матер1ал1в про комплекту аптацшно-
Лисичанськ, 16 загальноосв1тних заклад1в 40 Н Ю У  т а  за п р е щ е н и и  д о  в ст у п у , презентацшних ма-
Руб1жне. м. Лисичанська. а д а п т о в а н о го  д л я  п ер еси л ан н я тер1ал1в про Н Ю У до:

ел ек т р о н н о ю  п ош тою  та показу - 20 шкш Северодонецька,
м. 1вано- 21 загальноосв1тних заклад1в по мед1апроектору тд час бесщи з - 16 шкш Лисичанська,
Франк1вськ м. 1вано-Франк1вська. учнями у склад1 5 файл1в: - 21 шкш 1вано-

- супровфний лист-запрошення до ФранмвськоУ обл.
навчання в Н Ю У; зпдно лисНв-розсилки.
- Буклету' про Н Ю У; 2) Шдготовлеш для бесщ
- Оголошення про Ha6ip до НЮ У з учнями презентацию
для роздруювки (формату А4);
- Правил прийому до Н Ю У;
- Презентацп Н Ю У у PowerPoint.

матер1али.

2) Участь у тдготовщ шформацш- 
них матер!ал1в для школяр1в.

01.18р. м. 1вано- 1вано-Франмвська 301IJ№3: 41 Проведеиня дистанцшноУ Розсилка електронною
05.18р. Франювськ; Дир. Долгова Свгглана Воло- профроботи з школами 1вано- поштою комплекту апта-

димир1вна, (0342-750558) ФранювськоУ обл.: цшно-презентацшних ма-
м. Коломия Е: if.school3@gmail.com 1) шдтримання телефонноУ тер1ал!в про Н Ю У адре-
1вано- 1вано-Франювська украУнсь- 42 взаемодп з адмппстрашею пав- сами цих:
ФранювськоУ ка riMHa3ifl №> 1: чальних заклад1в з проханням до- - 8 навчальних заклад1в м.

mailto:sch46@kharkivosvita.net.ua
mailto:if.school3@gmail.com


ооласт!
5 | 6

Заст. дир. 1нкш Ернест Ана- 
толшович, (0342-583746),
Е: ukgl@meta.ua
1вано-Франк1вська 
спец1ал1зо-вана ЗОШ № 5: 
Заст. дир. Еоловатий Тарас 
Володимирович(0342- 
508555)
Е: sh5if@ukr.net

43

НВК "ЗОШ-лщей № 23 При- 
карпатського нацюнального 
ушверситету i\i. Василя Сте
фан и ка»:
Заст. дир. Турш 1рина Ми- 
хайл1вна, (0342-750981),
Е: nvk school23@ukr.net

44

1вано-Франк1вська ЗОШ№ 18: 
Дир. Чмть Дмитро Костянти- 
нович, (0342-583861)
Е: zshl 8.if@mail.ru

45

1вано-Франювська ЗОШ № 
21:
Дир. Корчинський Степан 
Осипович, (0342-224859),
Е: zch 21@ukr.net

46

1вано-Франмвська 
спешал1зована школа №1: 
Дир. Мурга Любов 1вашвна, 
(0342-242555),
Е: schooll.murga@yandex.ua

47

1вано-Франмвська 
спешал!зована школа № 11: 
Дир. Романишин Натал1я 
Йосишвна, (0342-531529), 
Е: schl l@meta.ua

48

Коломийська пмиаз1я i\ieni 49

____________ 7____________
ведения до учшв запрошення до 
вступу в Н Ю У та органi3auiV пе
регляду учнями по медюсисте\п за
кладу аптацшно-презентацшних 
матер1ал1в Ш О У;
2) передача Е-поштою в заклади 
пакету адаптованих аптацшно- 
презентацшних матер1ал1в про 
Н Ю У;
3) Розробка супровщних лист1в -  
запрошень до пакету електронних 
аптацшно-презентацшних ма- 
тер1ал1в про Н Ю У.

__________ 8_________
1ваио-Франмвська,
- 1 пмназпв м. Коломия.

1

mailto:ukgl@meta.ua
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1 2 3 4 ~~5 | 6 7 8
М. Грушевського:
Заст. дир. Тимк1в Юд1я 
Йосишвна, (-23470),
E:taras 1903 197855@gmail.co 
m

5 доцент Кар- 
манний G.B.

05.18р.
11.18р.

50 Розробка G O O G L E -ДИСКА апта- 
цшно-презентацшних матер1ад1в 
Ш О У ддя проведения дистанцшноУ 
профроботи.

Доведено до викдадач1в 
кафедри -  виконавтв 
профроботи.

mailto:197855@gmail.co

