
1ндив1дуальний зв1т викладача 
Нацюналыюго юридичного ушверситету 

iivieni Ярослава Мудрого за 2018 piK

1. Пр1звище, !м’я та по-батьковг
Ковжога Сергш Олексшович.

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

3. Тема i обсяг запланованоТ pinHoi науково-дослщницько!' робота.
Сдина державна система запобшання i реагування на надзвичайш ситуа- 

uii техногенного i природного характеру. Розвиток питань рад!ацшного захис- 
ту суб’екДв господарювання. Вдосконалення аспект1в навчання студенев д1ям 
у надзвичайних ситуашях, вшпрацювання документашУ штабу цившьного за- 
хисту ушверситету з проблем цившьноУ безпеки та и складових: цившьного 
захисту у надзвичайних ситуашях та безпеки життед1яльностг 1,5 друк. арк.
4. Тема i обсяг фактично виконаноУ науково-досл1дницькоУ роботи.

Сдина державна система запобшання i реагування на надзвичайш ситуа- 
шУ техногенного i природного характеру. Розвиток питань рад1ацшного захис
ту суб’ект1в господарювання. Вдосконалення аспект1в навчання студент!в д1ям 
у надзвичайних ситуашях, вшпрацювання документаш’У штабу цившьного за
хисту ушверситету з проблем цившьноУ безпеки та УУ складових: цившьного 
захисту у надзвичайних ситуашях та безпеки життед!яльностг 1,59 друк. арк.

4.1. Форми впровадження виконаних НДР.
Стагп, тези доповщей
4.2. Наукова новизна отриманих результат1в.
Розроблеш документа, стосовно д1яльност1 формувань цив!льного захис

ту ушверситету; можливоУ евакуац!У ушверситету; плану дш стосовно питань 
рад1ацшного захисту шдроздшв ушверситету в умовах надзвичайних ситуа- 
цш; плану цив!льного захисту ушверситету в особливий перюд, -  грунтуються 
на висновках результате всеб1чного наукового анал1зу обстановки, яка може 
скластися у раз! аварш, катастроф, стихшного лиха та шших надзвичайних си- 
туацш сьогодення, з урахуванням досвщу комплексних дослщжень, висновюв 
з них та рекомендац1й в1дпов!дних в1тчизняних та закордонних фах1вшв щодо 
прогнозування, запоб!гання, реагування, лжвщаш'У таких ситуацш. Цей анал1з 
проводився i3 залученням сучасних методик оцшок ризиюв, яю можуть супро- 
воджувати надзвичайн1 ситу anil техногенного, природного, сошально- 
пол!тичного i военного характеру.

1нформашйно-довщков! матер1али документашУ штабу цившьного захи
сту НЮУ iMeHi Ярослава Мудрого удосконалюють таку складову всеб1чного 
забезпечення управлшня заходами цив!льного захисту Ушверситету як рад1а- 
цшний захист суб’ект1в господарювання.

Сформульован! вимоги посилення та шляхи удосконалення навчання 
студенев, i зокрема -  юрист!в, з питань цившьного захисту та безпеки для но- 
вих умов вищо1 осв1ти, яю обумовлеш, з одного боку, -  новими викликами не-



Зезпек сучасноТ життед1яльност1 нашого суспшьства, а з шшого боку, -  нови- 
ми обмеженнями обсягу навчання з питань безпеки.
5. Участь у розробш законопроекте та проект1в шших нормативних акт\в .

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

6. Зв’язок з практикою.
6. 1. *
6.2. *

6.3. *
6 . 4*
6.5. Шдготовка вщповшей (висновюв) на запити оргашв державноУ влади 

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

товц1 допов1д1 Ректора М1н1стру осв1ти i науки УкраУни про стан i п1дготовку 
цив1льного захисту Нац1онального юридичного ун1верситету iMeHi Ярослава 
Мудрого (щодо виконання вимог Наказу Мшютра освНи i науки УкраУни в1д 
13.02.2009 р. № ЮЗ).

Як заступник начальника штабу Цившьного захисту Нацюнального 
юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого на пpoтязi року постшно 
брав участь у пщготовш вщповщей на запити: Департаменту цившьного захи
сту ХарювськоУ обласноУ державноУ aдмiнicтpaцiУ, Харк1вськоУ мюькоУ Ради 
(функцюнальноТ пщсистеми MicueBoro р1вня СдиноУ державноУ системи цивi- 
льного захисту УкраУни); Головного управлшня ДержавноУ служби УкраУни з 
надзвичайних ситуацш в Харювський облает} (функцюнальноУ шдсистеми ре- 
понального р1вня СдиноУ державноУ системи цившьного захисту УкраУни); На
чальника Цившьного захисту Мшютерства освНи i науки УкраУни (функцюна
льноУ шдсистеми загальнодержавного р1вня СдиноУ державноУ системи цившь
ного захисту УкраУни), стосовно питань планування та стану цившьного захис
ту об’ек^в, людських pecypciB i територш ушверситету.
7. Чи ви е депутатом мюцевоУ ради, чи входите до складу шших оргашв Micue
Boro 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.

Карманний С.В., Ковжога С.О., Зенш 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. 
Харюв.

Ковжога С.О., Карманний С.В., студенти Зеленчук В.О., Мельник М.В.;



та шил викладач1 кафедри трудового права.

3. ВсеукраТнська науково-практична штернет-конференщя здобувач1в 
вищо1 осв1ти i молодих учених Харювського нацюнального автомобшьно- 
дорожнього университету «Метролопчн! аспекти прийняття рш ень в умовах 
роботи 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.

4. X \пжнародна науково-методична конференщя Нац1онального тех- 
шчного ун1верситету «Харк1вський пол1техн1чний 1нститут» та м1жнародна 
конференц1я СвропейськоТ асощацп' з безпеки (EAS) - «Безпека людини у су- 
часних умовах», 06 -  07 грудня 2018 р., м. Харюв.

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

9. Видавнича д1яльжсть (монографий статт1, навчалы-ii пос1бники, тези та ш.).

9.1. *
9.2. Вказати публ1кацй’, з зазначенням вих1дних даних, у 1нших наукометрич- 

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

1. Ковжога С.О., Касьянов I.O. Анал1з нормативних акт1в, щодо дове
дения до населения щформацн про негативш фактори шум1в // Зб1рник науко- 
вих статей та матер1ал1в Х-У м1жнародно1 науково-методичноТ конференцй 
НТУ «ХП1» та м1жнародно1 конференцй' СвропейськоУ асошацп з безпеки 
(EAS) «Безпека людини у сучасних умовах» 06 -  07 грудня 2018 року. / упо- 
ряд.: В.В. Березуцький, O.I. 1ль'шська. -  Харюв: ГО «СФБЖДЛ», вид. Рожко 
С.Г., 2018. -  С. 277 -  279. (0,13 / 0,07 друк. арк.)

Тези:
1. Касьянов I.O., Ковжога С.О. До теоретичних та практичних аспек- 

т1в оповщення населения щодо впливу шуму та в1брацш на виробництв1 // 
Матер1али IX-1 студентськоУ науковоТ штернет-конференцп' Нац1онального 
юридичного ун1верситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1за- 
ц1я права на працю в сучасних умовах життед1яльностЬ>, 26 -  27 кв1тня 
2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  С. 218 - 225. (0,47 / 0,23 друк. арк.)

2. Луценко А.М., Ковжога С.О. М1жнародш норми як основа право
вого забезпечення захисту цившьного населения // Матер1али IX-Y студентеькоТ 
науковоТ 1нтернет-конференцй' Нац1онального юридичного ун1верситету iMeHi 
Ярослава Мудрого «Безпека людини i реал1защя права на працю в сучасних 
умовах життед1яльностй>, 26 -  27 квЬня 2018 р. -  X.: Над. юрид. ун-т, 2018. -  
С. 296 - 300. (0,29 / 0,14 друк. арк.)

3. Мельник М.В., Ковжога С.О. Професшш захворювання у сфер1 
юриспруденцп’ // Матер1али IX-Y студентсько'У науковоТ 1нтернет-конференц1Т 
Нацюнального юридичного ун1верситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека 
людини i peaлiзaцiя права на працю в сучасних умовах життед1яльностй>, 26 -



27 кв1тня 2018 р. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  С. 313 -  317. (0,23 / 0,11 друк. 
арк.)

4. Ковжога С.О., Карманний G.B., Мельник М.В. Аспекта оновлення 
перел!ку професшних захворювань у сфер1 юриспруденцп' як розвиток питань 
охорони npaui // Розвиток трудового права i права соц1ального забезпечення: 
теор1я i практика : тези доп. та наук, повщомл. учасниюв VIII М1жнар. наук.- 
практ. конф. (м. Харюв, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. -  Харюв : 
ФОП Панов А.Н, 2018. -  С. 155 -  158. (0,19 / 0,06 друк. арк.)

5. Карманний G.B., Ковжога С.О., Зеленчук В.О. Вдосконалення ас- 
пект1в вщшкодування шкоди потерпшим в1д надзвичайних ситуац1й, як розви
ток права сошального забезпечення // Розвиток трудового права i права соша- 
льного забезпечення: теор1я i практика : тези доп. та наук, повщомл. учасник1в 
VIII М1жнар. наук.-практ. конф. (м. Харк1в, 05 жовт. 2018 р.) / за ред. О. М. 
Ярошенка. -  Харюв : ФОП Панов А.Н, 2018. -  С. 426 -  430. (0,25 / 0,08 друк. 
арк.)

6. Карманний G.B., Ковжога С.О., Вишневська I.A. Анал1з норматив- 
них аюпв, що регулюють вшповшальшсть особи за недотримання вимог щодо 
нормування електромагштного випромшювання // Матер1али ВсеукраУнськоУ 
науково-практичноУ штернет-конференцп' здобувач1в вищоУ осв1ти i молодих 
учених «Метролопчш аспекта прийняття р1шень в умовах робота на техно- 
генно небезпечних об’ектах». 0 1 - 02  листопада 2018 року. -X .:  ХНАДУ, 2018. 
- С .  147 -  149. (0,1 1 / 0,04 друк. арк.)

7. Ковжога С.О., Карманний G.B., Скороход А.О. Проблема недостат- 
нього шформування населения “хвилями поширення” шфекцшних хвороб // 
Матер1али ВсеукраУнськоУ науково-практичноУ штернет-конференцй' здобува- 
ч1в вищоУ осв1ти i молодих учених «Метролопчн1 аспекти прийняття р1шень в 
умовах робота на техногенно небезпечних об’ектах». 0 1 - 0 2  листопада 2018 
року. -  X.: ХНАДУ, 2018. -  С. 224 -  226. (0,10 / 0,03 друк. арк.)

Програми конференцш, семшар1в, круглих стол1в,
1. Програма IX-У студентськоУ науковоУ штернет-конференцп' Нац1ональ- 

ного юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i ре- 
ал1зац1я права на працю в сучасних умовах життед1яльностй>, 26 -  27 кв1тня 
2018 р. / уклад.: А.П. Гетьман, В.В. Жернаков, С.О. Ковжога, С.В. Карманний, 
А.П. Зенш. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  20 с. (0,84 / 0,14 друк. арк.)
10. Чи являетесь членом редакцшно'У колегн' якого-небудь видання.

Доцент Ковжога С.О. протягом дев’яти роюв е членом редакцшно'У коле- 
гй' видання:

Матер1али IX-У студентськоУ науковоУ штернет-конференцп' Нацюналь- 
ного юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Мудрого «Безпека людини i ре- 
ал1зашя права на працю в сучасних умовах життeдiяльнocтi», 26 -  27 квНня 
2018 року. -  X.: Нац. юрид. ун-т, 2018. -  568 с.
11. *



14. *
15. *
16. *
17. *
18. *

19. ДОДАТКОВО -  mini роботи:
Робота у фахових громадських оргашзашях.

Мае звания академжа М1жнародноУ академ1У безпеки, еколопУ та здоров’я 
( nhcto  КиУв). Вступив у М1жнародну академ1ю 31.05.2008 року, е дшсним чле
ном, та активно працюе в цш установи

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

методичних заход1в, пов’язаних i3: плануванням; шдготовкою i розсилкою ш- 
формац1йних лист1в та запрошень; набором, редагуванням, корегуванням i ро- 
здруювкою програми та матер1ал1в; роботою IX-T студентськоУ науковоУ штер- 
нет-конференшУ Нацюнального юридичного ушверситету iMeHi Ярослава Му
дрого «Безпека людини i реал1зашя права на працю в сучасних умовах житте- 
д1яльностБ>, яка вщбулась 26 -  27 кв1тня 2018 року.
Пщвищення квал1ф1кацп.

Доцент Ковжога С.О. з 29 по 31 травня 2018 р. у Навчально- 
методичному центр! цившьного захисту та безпеки життед1яльност1 Харювсь- 
коУ област1 y c n i m H o  пройшов функц1ональне навчання (п1двищення квал1фжа- 
цй' ц1льового призначення) i перев1рку знань у сфер1 цив1льного захисту, та 
опрацював навчальний курс «Кер1вник навчальноТ групи» в обсяз1 18 годин.

Участь у робот1 Штабу цив1льного захисту университету.
Багато рок1в доцент Ковжога С.О. е сшвроб1тником штабу Цившьного 

захисту Нацюнального юридичного ун1верситету iMeHi Ярослава Мудрого, а 
саме, -  заступником Начальника штабу ЦЗ.

Як сшвроб1тник штабу Цившьного захисту НЮУ iMeHi Ярослава Мудрого 
у 2018 рош доцент Ковжога С.О.:

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

-  брав участь в оргашзашУ та проведенш 17.06.2018 р. Спешального 
об’ектового тренування сшвроб1тниюв та студешчв НЮУ з ЦЗ за темою: «Ор- 
гашзашя i проведения заход1в захисту особового складу ушверситету в умовах 
надзвичайноУ ситуашУ». Пщ час тренування були вщпрацьоваш конкретш за
ходи з лжвщашУ наслшюв xiMinHO небезпечноУ ситуащУ та надзвичайноУ ситуа
шУ природного характеру;

4



-  брав участь у приведены! до 01 березня 2018 р. оргашзацшних i пла- 
нуючих документ1в ЦЗ ушверситету у в!дпов!дн!сть до змш, що були прийнят! 
в поточному рощ до Кодексу цившьного захисту УкраТни;

-  брав участь у переробщ й вдосконаленн! Плану цившьного захисту 
ушверситету на особливий перюд;

-  протягом 2018 року брав участь у переробщ «Плану дш оргашв управ- 
лшня, сил i структурних п1дрозд!л!в ушверситету в режимах повсякденноУ д!я- 
льностц пщвищено1 готовности надзвичайноУ ситуацй', надзвичайного стану 
(особливого перюду)»;

-  брав участь у переробщ й вдосконаленн! комплекту документащУ з 
оперативного управлшня заход!в цившьного захисту ушверситету для «Робо- 
чого планшету начальника штабу ЦЗ ушверситету»;

-  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 готовшсть до використання за призначенням;

-  у червш i жовтш 2018 року брав участь у проведены! заняття i3 залу- 
ченням пост!в рад!ацшного та xiMi4Horo спостереження i диспетчерських 
служб щодо порядку збору шформащУ вщносно обстановки та опов!щення 
структурних пщроздшв ун!верситету;

-  брав участь у вживанш заход!в i продовженш робота щодо удоскона- 
лення системи зв’язку, опов!щення та !нформування структурних пщроздшв 
ушверситету;

-  у зв’язку i3 загрозами, що виникли внаслщок подш в зон! АТО брав 
участь у переробщ й вдосконаленн! пам’ятки та проведены! спещальних занять 
з питань поведшки в особливих умовах 3i студентами, кафедрами, пращвни- 
ками !нших структурних п!дрозд!л!в ушверситету.

Профор1ентацшна робота.

Доцент Ковжога С.О. особисто здшснив наступи! заходи профор!ента- 
цшноУ робота кафедри:

К аф едр а ,
В и к он ав сц ь
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З а х о д у ,
M ic.piK

О б 
л а сть ,
M icT o
розта

ш у-
вампя,
знз

ЗН З п р оведен и я  
заходу: назва, 

№  зак л аду , 
Д и р ек то р  (за 

ступ н и к )  
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ду

П роведен !
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п р оф ор !ен та-
ф ор1снта-

ЦШН01
роботи
(П О Р )
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щ е

1 К аф ед 
ра
Т р у д о 
вого
права:
д о ц ен т

02 .18р .
11.18р.

м.
Х а р м в

Х арк!вська  ЗО Ш  
№ 67
Д ир. Л и си ч кш а  
О дена О лек- 
сандр1вна (057- 
373-4342)

54 1) Д о вед ен и я  
кер!вництву  
шкал зап ро- 
ш ення уч ш в 
на «Д ень 
вгдкритих

1) Р озм пцен- 
ня на стендах  
ш к!л пла- 
кат1в-
зап р о ш ен ь , 
п ередача  уч-
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К ов- E :sch o o l6 7 o sv ita д верей ням  буклеН в.

ж ога @ ukr.net Н Ю У ». 2) Д оведен и я

С.О . Х ар ю вська  30111 55 2) П еред ача до  уч ш в за-
№ 5 7 адм Ы страц П ' п рош ен ь до
Д ир. С кри п н и - ш кол и для вступу в
ченко  Л ари са у ч ш в  аггга- Н Ю У , на
М иколаТвна, ц ш н и х  друк. «Д ень вщ кри-
(057- 3734142), M a T e p ia j i iB , тих дверей
Е: буклет1в про Н Ю У »
schoo l57@ osv ita . Н Ю У . 03 .03 .18р . та
kh .ua 17.11.18р.

04.12.2018 р. доц. Ковжога С.О.

Зв1т затверджений на заспданш кафедри трудового права вщ
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