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Заслухавши звіт заступника директора з навчально-методичної та 
наукової роботи Шаркової Г. Ю. про стан і перспективи розвитку науково-
дослідної роботи у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» у 2016–2017 н. р., Вчена рада з’ясувала, що в 
2016–2017 н. р. зросла активність професорсько-викладацького складу та 
студентів у виконанні кафедральних, міжкафедральних науково-дослідних 
робіт. Збільшилася кількість докторів наук. Позитивним і результативним є 
обговорення та затвердження на засіданнях Вченої ради інституту звітів 
структурних підрозділів інституту щодо результатів наукової діяльності за рік.  

Збільшилась кількість публікацій статей працівників інституту у 
виданнях, які входять до наукометричних баз даних. В інституті проводились 
міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції та семінари. 
Студенти інституту у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт 
здобули 2 призових місця, взяли активну участь в інших наукових змаганнях.  

Водночас в організації та здійсненні наукових досліджень існує низка 
проблем, які вимагають нагального вирішення. Зокрема не повною мірою 
проводиться робота кафедрами щодо залучення коштів для виконання 
наукових досліджень; потребує подальшого вдосконалення робота з особливо 
обдарованими студентами та подальший розвиток студентської науково-
дослідної роботи. 

Виконання плану наукової-дослідної роботи інституту здійснюється 
відповідно до річних планів НДР ПВНЗ КІДМУ та кафедр на 2016–2017 н. р.  

Одним із найпомітніших показників індивідуальної наукової праці 
професорсько-викладацького складу інституту є наукові публікації. 
Відповідно до плану НДР ПВНЗ КІДМУ протягом 2016–2017 н. р. науково-
педагогічними та педагогічними працівниками було видано 36 статей у 
фахових збірниках та 1 монографію (заплановано видання 55 наукових 
статей). Необхідно враховувати перевиконання планових показників НДР 
кафедр, зокрема професором кафедри адміністративного, кримінального права 
та процесу Литвином І. І. (заплановано 2, виконано 13) та професором 
кафедри філософських та гуманітарних дисциплін Чорноус О. В. (заплановано 



3, виконано 4). Основними причинами невиконання річного Плану НДР ПВНЗ 
КІДМУ  та кафедр на 2016–2017 навчальний рік були: втрата актуальності 
теми статті внаслідок зміни законодавства, звільнення працівників із займаної 
посади. 

Професорсько-викладацький склад інституту бере участь у міжнародних 
та всеукраїнських наукових конференціях. За звітний період кількість тез 
конференцій склала 62, за планом – 56.  

Захищено дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і 
процес; фінансове право, інформаційне право на тему «Адміністративно-
правові відносини у сфері надання освітніх послуг» (виконавець – директор 
ПВНЗ КІДМУ, кандидат юридичних наук, доцент Литвин І. І.).  

Ведеться робота над дисертаційними дослідженнями на здобуття 
ступеня доктор наук: 

1. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 
філологічних наук зі спеціальності 035 Філологія (10.02.01 – українська мова, 
10.02.02 – російська мова) на тему «Психолінгвістичні аспекти сучасної 
інтернет комунікації» (виконавець – доцент кафедри соціальної роботи, 
кандидат філологічних наук Акімова Н. В.);  

2. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук зі спеціальності 12.0.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень на тему «Застосування норм приватного 
права (теоретико-правове дослідження)» (виконавець –заступник директора з 
навчально-методичної та наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент 
Шаркова Г. Ю.); 

3. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук зі спеціальності 12.0.01 – теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень на тему «Субкультура правознавців» 
(виконавець – завідувач кафедри фундаментальних та приватно-правових 
дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Зеленко І. П.). 

У 2017 році зареєстровано 2 нові науково-дослідні теми в УкрІНТЕІ: 
- «Український цивілізаційний вибір та ліберальна демократія: початок 

історії», керівник роботи – доцент кафедри фундаментальних та приватно-
правових дисциплін, кандидат історичних наук Цигульський С. М. (державний 
реєстраційний номер 0117U001323);  

- «Інформаційна війна на сайтах новин», керівник роботи – доцент 
кафедри соціальної роботи, кандидат філологічних наук Акімова Н. В. 
(державний реєстраційний номер 0117U001322). 

У 2016–2017 н. р. дослідження проводилися співробітниками інституту 
за зареєстрованими 2 науково-дослідними роботами в УкрІНТЕІ: 

- «Механізм та правове регулювання надання консультаційних послуг в 
Україні», керівник роботи – заступник директора інституту з навчально-
методичної та наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент 
Шаркова Г. Ю. (державний реєстраційний номер 0115U002713); 



- «Механізм взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого 
самоврядування», керівник роботи – директор інституту, кандидат юридичних 
наук, доцент Литвин І. І. (державний реєстраційний номер 0115U002714). 

В інституті у 2016–2017 н. р. проведено науково-практичні семінари: 
 - кафедрою адміністративного, кримінального права та процесу у 
березні 2017 р. проведено науково-практичний семінар «Стан та перспективи 
реалізації прав і свобод під час здійснення судочинства в Україні»; 
 - кафедрою соціальної роботи у березні 2017 р. проведено науково-
практичний семінар «Соціальна робота на Кіровоградщині: досвід, сучасність 
та перспективи»; 
 - кафедрою фундаментальних та приватно-правових дисциплін у квітні 
2017 р. проведено науково-практичний семінар «Державотворення в Україні: 
передумови та сучасні тенденції»; 
 - кафедрою обліку та оподаткування у травні 2017 р. проведено науково-
практичний семінар «Передумови та основні напрямки реформування системи 
оподаткування в Україні»; 
 - кафедрою філософських та гуманітарних дисциплін у травні 2017 р. 
проведено регіональний науково-практичний семінар «Актуальні питання 
материнства на сучасному етапі розбудови української держави». 

У грудні 2016 року проведено V Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в 
період реформування демократичного суспільства» (кількість учасників – 107, 
з них: зарубіжних – 7, від України – 100, у тому числі іногородніх – 50). 

У квітні 2017 року проведено ІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, 
економічний та гуманітарний виміри» (кількість учасників – 120, з них: 
зарубіжних – 9, від України – 111, у тому числі іногородніх – 70). 

У травні 2016 року проведено Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, 
практика, стан і перспективи» (кількість учасників – 58). 

Організовано та проведено 19.05.2017 р. змагання між професорсько-
викладацьким складом та студентами інституту в рамках відзначення Дня 
науки. 

Відзначено науковців Подяками управління освіти, науки, молоді та 
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації (наказ начальника  
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 15.05.2017 р. № 103-к) за високий професіоналізм, 
плідну педагогічну діяльність, значні досягнення в підготовці кваліфікованих 
кадрів, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі: 

- завідувача кафедри філософських та гуманітарних дисциплін, 
кандидата філософських наук, доцента Ігнатьєва Віталія Аркадійовича; 

- завідувача кафедри фундаментальних та приватно-правових дисциплін, 
кандидата юридичних наук, доцента Зеленко Інну Павлівну; 

- завідувача кафедри адміністративного, кримінального права та процесу 
кандидата юридичних наук, доцента Степанова Павла Леонідовича;  



- професора кафедри філософських та гуманітарних дисциплін, 
кандидата філологічних наук, доцента Чорноус Оксану В’ячеславівну. 

На цей час в інституті успішно функціонують 5 наукових гуртків. 
Наукові гуртки кафедр інституту працюють відповідно до Положення про 
діяльність наукових гуртків студентів в інституті, плану роботи та графіку 
засідань наукових гуртків. До наукової діяльності в них залучено 45 студентів. 
Керівництво гуртками здійснюють провідні науково-педагогічні працівники 
ВНЗ. Члени гуртків виступають з тезами доповідей на конференціях, 
обговорюють актуальні питання чинного законодавства. 

Науково-дослідна робота студентів інституту за 2016–2017 н. р. 
(підготовка статтей, доповідей на конференції, участь у всеукраїнських, 
обласних конкурсах наукових робіт): 
 1) стипендіати обласної стипендії студентам вищих навчальних закладів 
Кіровоградської обласної державної адміністрації: 

Скорупо Володимир Олегович – стипендіат у І семестрі 2016–2017 н. р. 
Михалкович Марія Ігорівна – стипендіат у ІІ семестрі 2016–2017 н. р.  
2) організовано та проведено (грудень 2017 р.) в інституті перший тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 
технічних та гуманітарних наук. Учасники конкурсу: Котова А. С., 
Гольник О. О., Панченко В. О., Герус Ю. О., Гуць А. О., Герасименко І. А., 
Пантілєєва Л. А., Паршін Б. В., Михалкович М. І., Пришлюк О. В., 
Літвінов М. С., Козачинська М. І., Скорупо В. О., Постолюк А. В., 
Задорожня І. А. 

Другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016–2017 навчальному році: 

Герасименко Ігор Андрійович – учасник, нагороджений дипломом І 
ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних 
наук, який проходив у Національному юридичному університеті імені 
Ярослава Мудрого у березні 2017 року. 

Гуць Аліна Олегівна – учасник Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт із соціолінгвістики, який проходив у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка у березні 2017 року. 

Гольник Олексій Олегович – учасник Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т. ч. методики 
їх викладання), який проходив у Житомирському державному університеті 
імені Івана Франка у березні 2017 року. 

V Всеукраїнський дистанційний конкурс студентських та учнівських 
наукових робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи: 

ІІ місце – Котова Анастасія Сергіївна – учасник конкурсу в секції 
«Соціальні проекти (реалізовані чи спроектовані)» з науковою роботою на 
тему «Стань янголом життя!». Науковий керівник: доцент кафедри соціальної 
роботи, кандидат педагогічних наук Тернавська Т. А. 

Панченко Віта Олександрівна – учасник конкурсу в секції «Наукові 
роботи на соціальну тематику» з науковою роботою на тему «Модернізація 
системи надання соціальних послуг в Україні на сучасному етапі». Науковий 



керівник: завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат філософських наук 
Косенко В. Д. 

Участь студентів інституту в V Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період 
реформування демократичного суспільства» (загальна кількість – 21). 
Учасники серед студентів: Волошина Анна Сергіївна, Геніх Світлана 
Сергіївна, Герасименко Ігор Андрійович, Герус Юлія Олександрівна, Гольник 
Олексій Олегович, Гуць Аліна Олегівна, Діденко Вікторія Сергіївна, Згривець 
Карина Геннадіївна, Козачинська Марина Ігорівна, Комісарчик Лєніє 
Ернестівна,  Копай Анастасія Георгіївна, Котова Анастасія Сергіївна, 
Михалкович Марія Ігорівна, Пантілєєва Людмила Анатоліївна, Панченко Віта 
Олександрівна, Паршін Богдан Володимирович,  Пришлюк Оксана Василівна, 
Скорупо Володимир Олегович, Сорочан Ірина Вікторівна, Тупчій Владислав 
Ігорович,  Цуркан Марина Миколаївна. 

Участь студентів інституту в ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, 
економічний та гуманітарний виміри» (загальна кількість – 16). Учасники 
серед студентів: Волошина Анна Сергіївна, Герасименко Ігор Андрійович, 
Гуць Аліна Олегівна, Діденко Вікторія Сергіївна, Заверзаєв Сергій 
Сергійович, Задорожня Інна Анатоліївна, Кадигроб Марина Олександрівна, 
Котова Анастасія Сергіївна, Літвінов Максим Сергійович, Маренко Анастасія 
Анатоліївна, Паршін Богдан Володимирович, Полторак Світлана Ігорівна, 
Пришлюк Оксана Василівна, Скорупо Володимир Олегович, Сорочан Ірина 
Вікторівна, Цуркан Марина Миколаївна. 

Участь студентів інституту в Міжнародній науково-практичній 
конференції «Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, 
практика, стан і перспективи» (загальна кількість – 6). 

Участь студентів інституту в XXV Міжнародній науковій конференції 
студентів і молодих учених «Наука і вища освіта» у м. Запоріжжя (квітень 
2017 р.), проведеної Класичним приватним університетом: Герасименко Ігор 
Анатолійович, Гуць Аліна Олегівна, Скорупо Володимир Олегович. 

Участь студентів у конференціях інших навчальних закладів: 
Михалкович Марія Ігорівна – учасник Міжнародної наукової 

конференції «Другі Танчерівські читання «Спадщина Аристотеля та 
аристотелізм в історії релігієзнавчої думки» з доповіддю «Аристотелізм між 
класичною і некласичною фізикою» (31.10.2016 р.) у м. Київ. 

Михалкович Марія Ігорівна – учасник ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої 
освіти» (29–30.10.2016 р.) у м. Варшава. 

Герасименко Ігор Анатолійович – учасник ІІ Всеукраїнської наукової 
конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (26–27.05.2017 
р.), у м. Дніпро. 

Ураховуючи надану інформацію та висловлені під час обговорення 
пропозиції, Вчена рада 

 



УХВАЛИЛА: 
1. Визнати науково-дослідну роботу у ПВНЗ «Кропивницький інститут 

державного та муніципального управління» у 2016–2017 н. р. як таку, що 
потребує вдосконалення. 

2. Звіт про результати науково-дослідної роботи інституту за 2016–
2017 навчальний рік затвердити. 

3. Зосередити зусилля на вирішенні питань щодо пошуку партнерів задля 
співпраці з зарубіжними структурами і здобуття грантів на підтримку спільних 
наукових проектів. 

Відповідальні: відділ організації науково-дослідної роботи, завідувачі 
кафедр.  

Термін виконання: постійно. 
4. Посилити заходи щодо підвищення ефективності наукової підготовки 

обдарованих студентів як пріоритетного напрямку розвитку студентської 
наукової роботи 

Відповідальні: завідувачі кафедр.  
Термін виконання: постійно. 
5. Інтенсивніше залучати фінансові можливості міжнародних і 

вітчизняних донорських фондів та організацій для підтримки наукових 
досліджень, пошуку партнерів задля співпраці з зарубіжними структурами і 
здобуття грантів на підтримку спільних наукових проектів.  

Відповідальні: завідувачі кафедр.  
Термін виконання: постійно. 
6. Активізувати роботу щодо укладання договорів з органами влади, 

підприємствами, установами та організаціями щодо виконання госпдоговірної 
тематики.  

Відповідальний: відділ організації науково-дослідної роботи.  
Термін виконання: постійно. 
7. Посилити контроль щодо діяльності структурних підрозділів інституту 

в контексті науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників та 
студентів. 

Відповідальні: відділ організації науково-дослідної роботи, заступник 
директора з навчально-методичної та наукової роботи Шаркова Г. Ю. 

Термін виконання: постійно. 
 

 
 
Голова Вченої ради інституту          І. І. Литвин 
 
Заступник голови Вченої ради 
інституту     Г. Ю. Шаркова 
 
Учений секретар      О. В. Чорноус 


