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РІШЕННЯ 

Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут державного  
та муніципального управління» 

з питання «Про виконання плану соціально-виховної роботи 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 

2016–2017 н. р.» від 30 червня 2017 року (протокол № 12) 
 

Заслухавши звіт завідувача навчально-методичного відділу 
Ломоносової Л. Б. про виконання плану соціально-виховної роботи 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 
2016–2017 н. р., Вчена рада з’ясувала, що відповідно до плану соціально-
виховної роботи за звітний період відділом профорієнтаційної та соціально-
виховної роботи було виконано такі заходи: 1) розроблено та затверджено План 
соціально-виховної роботи на 2016 –2017 н. р.; 2) призначено кураторів 
академічних груп (наказ № 20 від 31.08.2016 р.); 3) призначено старост 
академічних груп та організовано з ними систематичну роботу із забезпечення 
навчально-виховного процесу (наказ № 21 від 01.09.2016 р.); 4) вивчено 
контингент студентів з метою виявлення соціально незахищених категорій. 

Упродовж навчального року відбулися: 
01.09.2016 року – урочистості з нагоди святкування Дня знань; 

благословіння студенів на навчання та молебень керуючого Кіровоградською 
єпархію Української Православної Церкви архієпископа Кіровоградського і 
Новомиргородського Іоасафа; лекція на тему «Від проголошення Незалежності 
до нової України»;  участь у студент-party та флеш-мобі, організованих  
Кіровоградською обласною державною адміністрацією та міською радою м. 
Кропивницького; 

17.09.2016 року – презентація навчального закладу та юридичної клініки 
інституту на вул. Дворцовій, студенти взяли участь у святковому концерті до 
Дня міста; 

24.09.2016 року – екскурсія студентів у рамках проведення Дня відкритих 
дверей на заводі «Ельворті»; 

29.09.2016 року – презентація навчального закладу на Міжнародній 
агропромисловій виставці «Агроекспо-2016» у м. Кропивницькому; 

01.10.2016 року – загальноінститутські батьківські збори, вибори 
батьківського комітету; 

07.10.2016 року  – урочисті заходи з відзначення професійного свята – 
Дня юриста; 

 



13.10.2016 року – молебень з нагоди річниці заснування інституту в 
студентському храмі Кирила та Мефодія; урочистості та святковий концерт в 
актовій залі; громадська акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти.» із 
залученням пожежно-рятувального автомобіля; спортивні змагання «Веселі 
старти»; покладання квітів до пам’ятної дошки полковника, командира 
Кіровоградського стрілецького батальону МВС України Сніцара П. Л.; 

19.10.2016 року – лекція «Українські герої: символ гідності», організована 
співробітниками обласної бібліотеки для юнацтва; 

20.10.2016 року – участь студентів та персоналу в заходах із благоустрою 
території навчального закладу; 

26.10.2016 року – участь у брейн-ринзі, організованому відділом сім’ї та 
молоді Кіровоградської міської ради спільно з прес-клубом реформ; 

28.10.2016 року – урочисте покладання квітів до меморіалу загиблим 
воїнам «Фортечні вали» та до Стели Героїв АТО з нагоди відзначення 72-ї 
річниці визволення України від фашистських загарбників; 

07.11.2016 року – екскурсія студентів, що навчаються за спеціальністю 
«Соціальна робота», до Кіровоградської міської психолого-медико-педагогічної 
консультації;  

09.11.2016 року – участь викладачів та студентів у церемонії відкриття 
мандрівного етапу XIII Міжнародного фестивалю документального кіно про 
права людини Docudays UA; 

09.11.2016 року – участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту 
національної єдності до Дня української писемності та мови; 

10.11.2016 року – обговорення з нагоди 40-ї річниці створення 
Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод в 
Кіровоградській облдержадміністрації; 

16.11.2016 року – участь кращих студентів у зустрічі міського голови зі 
студентською молоддю у міській раді м. Кропивницького з нагоди 
Міжнародного дня студента;  

17.11.2016 року – святковий концерт та КВК між командами студентів та 
викладачів до Дня студента; 

21.11.2016 року –  зустріч з працівниками пожежно-рятувальної служби і 
фахівцями навчально-методичного центру цивільного захисту та безпечної 
життєдіяльності області  в рамках проведення Дня цивільного захисту; 

22.11.2016 року – участь у «Sparring-show справжніх чоловіків» до 
Міжнародного дня чоловіків, організованому Кіровоградською обласною 
бібліотекою для юнацтва;  

22.11.2016 року – участь в «оксфордських дебатах» «Децентралізація: чи 
готові громади до змін?» у рамках проекту ВГО «Інститут Республіка»;  

26.11.2016 року – участь у траурній ході та відкритті пам’ятника 
«Жертвам Голодоморів 1932-1933 років»; 

28.11.2016 року – вечір-реквієм «Дзвони скорботи», присвячений 
жертвам Голодомору 1932-1933 рр.; 

05.12.2016 року – зустріч студентів з регіональним представником 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Жученею В. С. з 



нагоди Всеукраїнського тижня права; 
05.12.2016 року – у рамках проведення Всеукраїнського тижня права 

лекції в загальноосвітніх навчальних закладах міста та області; 
06.12.2016 року – нагородження переможців конкурсу есе, присвяченого    

40-річчю з дня заснування Української громадської групи сприяння виконання 
Гельсінських угод; 

07.12.2016 року – доброчинна акція «Подаруй казку дітям» у 
гематологічному відділенні Кіровоградської обласної дитячої лікарні; 

26.12.2016 року – новорічне свято для студентів та дітей співробітників; 
15.02.2017 року  – акція «Ти не один», приурочена до Всесвітнього дня 

онкохворої дитини; 
15.02.2017 року – до Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав та 28-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з 
Демократичної Республіки Афганістан в бібліотеці інституту було оформлено 
фотоекспозицію і проведено тематичну лекцію з демонстрацією 
документального фільму «Війна в Афганістані»;  

20.02.2017 року – участь студентів у заходах з вшанування  з нaгoди 
третьoї рiчницi рoзстрiлiв нa Мaйдaнi Незaлежнoстi зaгиблих герoїв та у 
мітинзі-реквіємі; 

02.02.2017 року – екскурсія студентів до Кіровоградського 
міськрайонного центру зайнятості з метою ознайомлення молоді з діяльністю 
організацій, спрямованих на сприяння зайнятості населення; 

06.03.2017 року – святковий концерт, організований студентами  до 
Міжнародного жіночого дня; 

10.03.2017 року – участь студентки інституту в конкурсі краси «Міс 
Принцеса Кіровоградщини–2017»; 

13.03.2017 року – Шевченківські читання з нагородженням кращих 
знавців творчості Т. Г. Шевченка у форматі літературних змагань; 

15.03.2017 року – студенти приєдналися до  участі у Всеукраїнській акції 
«Потяг Єднання України «Труханівська Січ», започаткованої у рамках 
реалізації програми Президента України з підтримки національної єдності; 

22.03.2017 року – зустріч студентів з представниками сектору організації 
відбору та проведення атестації поліцейських управління кадрового 
забезпечення Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 
області та відділу організації профорієнтації Кіровоградського обласного 
центру зайнятості; 

29.03.2017 року  – відбіркова гра за участю команди студентів у рамках 
підтримки кампанії «Активна громада: право вибору» Всеукраїнської 
громадської організації «Інститут Республіка» у Центрі підвищення 
кваліфікації кадрів Кіровоградської ОДА;  

30.03.2017 року –інтелектуальний брейн-ринг за участю команди 
«Феміда» нашого навчального закладу  та команди Кіровоградського технікуму 
механізації сільського господарства «Правова торпеда»; 

31.03.2017 року – відбувся традиційний конкурс дівочої вроди і грації 
«Міс інститут–2017»; 



04.04.2017 року – екскурсія студентів до обласного центру планування 
сім’ї та репродукції людини; 

5.04.2017 року – зустріч студентів з працівниками Кіровоградської 
обласної бібліотеки для юнацтва, які підготували для молоді історичний 
екскурс «Перемога в серцях поколінь»;  

11.04.2017 року – участь у регіональному правовому форумі на базі 
Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати з метою 
популяризація професії юриста серед сучасної молоді й розгляду актуальних 
проблем, які стосуються підготовки майбутніх юристів; 

13.04.2017 року – участь у загальнообласному суботнику з благоустрою 
населених пунктів області в рамках щорічної всеукраїнської акції «За чисте 
довкілля»; 

18.04.2017 року  –  зустріч з представниками Управління Держпраці, які 
прочитали лекцію про антикорупційне законодавство України, особливості 
адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні злочини й 
правопорушення, пов’язані з корупцією; 

26.04.2017 року – участь студентів у ході від площі Героїв Майдану до 
пам’ятника жертвам Чорнобиля, де пройшов мітинг-реквієм зa зaгиблими 
внacлідoк аварії на ЧAЕC; 

05.05.2017 року – участь у  фінальному турі молодіжного турніру у 
форматі британських парламентських дебатів; 

18.05.2017 року – оформлення фотовиставки «18 травня 1944 року – 
трагічна дата в історії кримськотатарського народу. Боротьба за повернення на 
Батьківщину. Інтеграція в демократичній Україні» до Дня пам’яті жертв 
геноциду кримськотатарського народу, проведення бесіди про трагічні події, 
пов’язані з геноцидом кримськотатарського народу; 

19.05.2017 року – з нагоди святкування Дня науки інтелектуальний 
брейн-ринг між командами, до складу яких увійшли викладачі та студенти 
інституту.  

24.05.2017 року – богослужіння в честь святкування Престольного свята в 
день пам’яті святих рівноапостольних Мефодія і Кирила в студентському храмі 
Кропивницького інституту державного та муніципального управління.  

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

 
УХВАЛИЛА: 
 1. Визнати соціально-виховну роботу у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2016–2017 н. р. як таку, що 
потребує вдосконалення. 

2. Активізувати роботу кураторів груп щодо вивчення індивідуальних 
особливостей студентів з метою подальшого їх залучення до заходів соціально-
виховного спрямування. 

Відповідальні: куратори груп. 
Термін виконання: протягом навчального року. 
3. Інтенсифікувати діяльність з націонал-патріотичного та художньо-



естетичного виховання студентів шляхом відвідування виставок, тематичних 
заходів та концертів, що проводяться закладами культури м. Кропивницького. 

Відповідальні: відділ соціально-виховної та профорієнтаційної роботи, 
куратори груп, голова Студентської ради Скорупо В. О. 
 Термін виконання: протягом навчального року. 
 4. Провести вивчення думки студентів щодо покращення соціально-
виховної роботи в інституті. 

Відповідальні: відділ соціально-виховної та профорієнтаційної роботи, 
голова Студентської ради Скорупо В. О. 

Термін виконання: протягом навчального року. 
 

 
 

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


