
             ЗАТВЕРДЖУЮ 
                  Директор ПВНЗ «Кропивницький інститут  

державного та муніципального управління» 
                 _______________________ І. І. Литвин 

___ ____________________20___ року 
          

План роботи Вченої ради 
приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

на 2017–2018 навчальний рік 
 

Дата 
проведення Питання порядку денного Доповідачі 

 
 
 
 
 
 
 

Серпень 
2017 року 

1. Звіт про діяльність ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» у 2016–2017н. р. та завдання щодо подальшого вдосконалення навчально-
наукової та фінансово-господарської діяльності  

Директор інституту 

2. Про обговорення та затвердження Плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» на 2017–2018 н. р. 

Учений секретар 

3. Про встановлення обсягів навчального навантаження для професорсько-викладацького 
складу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 
2017–2018 н. р. 

Заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи 

4. Про затвердження змін до навчальних планів Заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи 

5. Про стан охорони праці та забезпечення належної техніки безпеки у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

Комендант 

6. Про процедуру обрання за конкурсом на посади завідувача, професора та доцента 
кафедр 

Секретар конкурсної комісії 

7. Про обрання за конкурсом на посади завідувачів, професорів та доцентів кафедр Учений секретар, секретар 
конкурсної комісії 

8. Різне  
 
 
 
 

1. Про внесення змін до складу Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут державного 
та муніципального управління» у 2017–2018 н. р. 

Директор інституту, учений 
секретар 

2. Про затвердження Плану науково-дослідної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» на 2017–2018 н. р. 

Заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи 
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Вересень 
2017 року 

3. Про затвердження Плану методичної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» на 2017–2018 н. р. 

Заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи 

4. Про підсумки роботи Приймальної комісії ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» за 2017 р. та обговорення проекту плану 
роботи Приймальної комісії на 2018 р. 

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 

5. Про порядок відпрацювання студентами пропущених занять у ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління»  

Завідувач навчально-методичного 
відділу  

6. Про виконання кошторису Студентської ради ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» за 2016–2017 н. р. та затвердження 
кошторису на 2017–2018 н. р.  

Голова Студентської ради 

7. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та проблеми енергозбереження для 
забезпечення раціональної організації навчального процесу у ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» 

Комендант  

8. Про допуск до читання лекцій за дисциплінами кафедр викладачів, які не мають 
наукового ступеня 

Завідувачі кафедр 

9. Про затвердження кандидатур науково-педагогічних працівників для занесення на 
Дошку пошани ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» 

Учений секретар  

10. Про проведення директорського контролю для перевірки знань студентів 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 2017–
2018 н. р. 

Завідувач навчально-методичного 
відділу 

11. Різне  

Жовтень 
2017 року 

1. Про підготовку до акредитації спеціальностей у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р. 

Заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи 

2. Про розвиток культурно-мистецької, громадської та спортивної роботи у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

Начальник відділу 
профорієнтаційної та соціально-
виховної роботи  

3. Про стан підготовки та організації VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування 
демократичного суспільства» 

Заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи 

4. Різне 
 

 

 
 

1. Про затвердження Правил прийому до приватного вищого навчального закладу 
«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 2018 р. 

Відповідальний секретар 
Приймальної комісії 
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Листопад  
2017 року 

2. Про підготовку до вступної кампанії 2018 р. у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» 
 

Начальник відділу 
профорієнтаційної та соціально-
виховної роботи 

3. Про підсумки контролю стану навчально-методичної та обліково-звітної документації 
на кафедрах ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

Завідувач навчально-методичного 
відділу  

4. Про результати проведення директорського контролю перевірки знань студентів 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

Завідувач навчально-методичного 
відділу 

5. Різне  

Грудень  
2017 року 

1. Про підсумки роботи коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» у І семестрі 2017–2018 н. р. 

Директор коледжу  

2. Про затвердження складу та голів екзаменаційних комісій у ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» на 2018 р. 

Завідувач навчально-методичного 
відділу 

3. Різне  

Січень 
2018 року 

1. Про виконання плану навчальної та методичної роботи кафедр ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» за І семестр 2017–2018 н. р.  

Завідувачі кафедр 

2. Про підсумки фінансово-господарської діяльності ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017 р. 

Головний бухгалтер  

3. Про виконання плану соціально-виховної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» за І семестр 2017–2018 н. р. 

Начальник відділу 
профорієнтаційної та соціально-
виховної роботи  

4. Про моніторинг якості знань студентів за результатами зимової заліково- 
екзаменаційної сесії 2017-2018 н. р. 

Завідувач навчально-методичного 
відділу  

5. Про стан виконання рішень Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут державного 
та муніципального управління» 

Учений секретар  

6. Різне  

Лютий 
2018 року 

1. Про підсумки науково-дослідної роботи кафедр  ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління Класичного приватного університету» у 
І семестрі 2017–2018 н. р. 

Завідувачі кафедр 

2. Про перебіг рекламно-агітаційної кампанії у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» 

Начальник відділу 
профорієнтаційної та соціально-
виховної роботи 

3. Про реалізацію заходів із запобігання корупції та хабарництву у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

Відповідальна особа за 
організацію роботи з питань 
запобігання проявам корупції в 
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інституті 

4. Різне  

Березень  
2018 року 

1. Про роль органів студентського самоврядування в освітньо-виховній роботі серед 
студентів інституту та шляхи підвищення ефективності співпраці адміністрації інституту 
та органів студентського самоврядування 

Голова Студентської ради  

2. Про стан підготовки та організації ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний 
виміри» 

Заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи 

3. Про забезпечення навчального процесу необхідною  навчальною та довідниковою 
літературою, періодичними виданнями, збереження та поповнення фонду, удосконалення 
інформаційно-ресурсної бази бібліотеки ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» 

Завідувач бібліотеки 

4. Різне  

Квітень 
2018 року 

1. Про результати атестації педагогічних працівників ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» 

Начальник відділу кадрів 

2. Про підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 

Начальник відділу кадрів 

3. Про роботу інформаційного центру ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» 

Інженер з комп’ютерних систем 

4. Різне  

Травень 
2018 року 

1. Про результати участі студентів у науково-дослідній роботі ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р. 

Завідувачі кафедр  

2. Про результати роботи Юридичної клініки ПВНЗ «Кіровоградський інститут 
державного та муніципального управління Класичного приватного університету» у 2016–
2017 н. р. 

Керівник Юридичної клініки 
інституту 

3. Про проведену інститутом профорієнтаційну роботу у 2017–2018 н. р. 
 

Інспектор з профорієнтаційної 
роботи 

4. Різне  
 
 
 
 
 

1. Про підсумки акредитації спеціальностей у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р.  

Директор інституту 

2. Про підсумки науково-дослідної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного 
та муніципального управління» у 2017–2018 н. р., основні напрями і завдання подальшої 
наукової діяльності 

Заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи 
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Червень 
2018 року 

3. Про якість навчально-методичної роботи у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р., шляхи її вдосконалення 

Заступник директора з навчально-
методичної та наукової роботи  

4. Про результати літньої екзаменаційної сесії та завдання професорсько-викладацького 
складу інституту з підвищення якості навчання 

Завідувач навчально-методичного 
відділу  

5. Про підсумки проходження практик студентами денної форми навчання згідно з 
графіком навчального процесу 

Завідувач навчально-методичного 
відділу 

6. Про затвердження звітів про роботу екзаменаційних комісій у ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» у 2018 р. 

Завідувач навчально-методичного 
відділу 

7. Про виконання плану соціально-виховної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р. 

Начальник відділу 
профорієнтаційної та соціально-
виховної роботи 

8. Про підсумки роботи коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» у ІІ семестрі 2017–2018 н. р. 

Директор коледжу 

9. Про виконання плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут державного 
та муніципального управління» у 2017–2018 н. р. 

Учений секретар 

10. Різне  
 
 
Схвалено та рекомендовано до затвердження  
на засіданні Вченої ради ПВНЗ КІДМУ  
від 28 серпня 2017 р. № 1 
 


