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РІШЕННЯ 

Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут державного  
та муніципального управління» 

з питання «Про підсумки роботи коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у ІІ семестрі 2016–2017 н. р.»  

від 30 червня 2017 року (протокол № 12) 
 

Заслухавши звіт директора коледжу Кошолап В. В. про підсумки 
роботи коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» у ІІ семестрі 2016–2017 н. р., Вчена рада 
констатувала, що коледж готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти. 

У червні 2017 р. коледж отримав статус відокремленого структурного 
підрозділу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» (наказ директора інституту від 08 червня 2017 р. № 35) без права 
юридичної особи.  
 У коледжі у протягом ІI семестру 2016–2017 н. р. навчалося 11 груп (43 
студенти): 
 I курс: КП–216, КП–226 (за спеціальністю 081 «Право»), КСР–216, 
КСР–226 (231 «Соціальна робота»), КБО–226 (5.03050901 «Бухгалтерський 
облік»); 
 II курс: КП–215, КП–225 (5.03040101 «Правознавство»), КСР–215, КСР–
235 (5.13010101 «Соціальна робота»); 
 III курс: КП–213, КП–214 (5.03040101 «Правознавство»). 
 Навчальний процес у коледжі протягом ІI семестру 2016–2017 н. р. 
забезпечували 25 викладачів (із них 15 викладачів мають вищу категорію, 1 – 
першу категорію, 1 – другу категорію). Усі викладачі закріплені за чотирма 
цикловими комісіями та мають відповідну фахову підготовку з дисциплін, які 
викладають.  

У 2017 р. атестувалися на отримання кваліфікації «Спеціаліст вищої 
категорії» викладач циклової комісії з правознавства Цигульський С. М., на 
підтвердження кваліфікації «Спеціаліст вищої категорії» – викладач циклової 
комісії з гуманітарних дисциплін Мельниченко С. С., на отримання кваліфікації 
«Спеціаліст другої категорії» – викладач циклової комісії з соціальної роботи 
Марчак К. В. 

Студенти коледжу беруть активну участь у науково-дослідній роботі 
інституту та коледжу, зокрема були учасниками регіонального науково-
практичного семінару «Актуальні питання материнства на сучасному етапі 
розбудови української держави», Міжнародної науково-практичної конференції 



«Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, практика, стан і 
перспективи», науково-практичного семінару «Соціальна робота на 
Кіровоградщині: досвід, сучасність та перспективи». Окрім цього, 30 березня 
2017 р. студент групи КП–213 Гольник О. О. взяв участь у науково-
практичному семінарі «Стан та перспективи реалізації прав і свобод під час 
здійснення судочинства в Україні» у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» із доповіддю «Швидкість і повнота, 
дві сторони справедливості судочинства» (науковий керівник – Степанов П. Л.). 
Студенти Панченко В. О. (група КСР–215) і Гольник О. О. (група КП–213) 
взяли  участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016–2017 н. р. За 
результатами конкурсу Гольник О. О. був запрошений до участі в ІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, 
літератури (у т. ч. методики їх викладання), який відбувся в Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка 24 березня 2017 р. (науковий 
керівник – Чорноус О. В.). 

Панченко В. О. з науковою роботою на тему «Модернізація системи 
надання соціальних послуг в Україні на сучасному етапі» (науковий керівник –
 Косенко В. Д.) стала лауреатом V Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських робіт із соціальної педагогіки/соціальної роботи, 
який проводився у Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка з 15 квітня  по 15 травня 2017 р. та отримала сертифікат учасника в 
номінації «Наукові роботи на соціальну тематику». 

Також студенти коледжу залучаються до профорієнтаційної роботи 
зокрема проводять зустрічі з випускниками шкіл, у яких вони навчалися. 

Окрім цього, студенти коледжу є активними учасниками культурно-
масового життя навчального закладу. Так, протягом другого семестру 2016–
2017 н. р. студенти коледжу взяли участь у проведення акції «Ти не один», 
приуроченої до Всесвітнього дня онкохворої дитини; здійснили екскурсії до 
Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості з метою ознайомлення 
молоді з діяльністю організацій, спрямованих на сприяння зайнятості 
населення, до Обласного центру планування сім’ї та репродукції людини; узяли 
участь у Всеукраїнській акції «Потяг Єднання України «Труханівська Січ», 
започаткованої у рамках реалізації програми Президента України з підтримки 
національної єдності, 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, у ході від площі Героїв 
Майдану до пам’ятника жертвам Чорнобиля, де пройшов мітинг-реквієм зa 
зaгиблими внacлідoк аварії на ЧAЕC, у фінальному турі молодіжного турніру у 
форматі британських парламентських дебатів; у інтелектуальному брейн-ринзі 
за участю команди «Феміда» нашого навчального закладу та команди 
Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства «Правова 
торпеда»; відвідали зустрічі з представниками Управління Держпраці, 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; неодноразово 
відвідували тематичні заходи у Кіровоградській обласній бібліотеці для 
юнацтва ім. О. М. Бойченка тощо. 

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

 
УХВАЛИЛА: 

1. Визнати діяльність коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у ІІ семестрі 2016–2017 н. р. 
задовільною. 

2. Звіт директора коледжу Кошолап В. В. про підсумки роботи коледжу 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 
ІІ семестрі 2016–2017 н. р. затвердити. 

3. Залучати більше студентів коледжу до науково-дослідної роботи.  
Відповідальні: голови циклових комісій, керівники студентських 

наукових гуртків. 
Термін виконання: постійно. 

 4. Забезпечити участь студентів коледжу в конкурсі на отримання 
обласної стипендії студентами вищих та учнями професійно-технічних 
навчальних закладів. 
 Відповідальні: голови циклових комісій, куратори академічних груп. 
 Термін виконання: протягом навчального року. 
 5. Активізувати профорієнтаційну роботу серед випускників коледжу з 
метою збільшення кількості студентів для продовження безперервного 
навчання в ПВНЗ КІДМУ за освітнім рівнем бакалавра. 
 Відповідальний: директор коледжу ПВНЗ КІДМУ, куратори академічних 
груп. 
 Термін виконання: до 24 липня 2017 р. 

 
 

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


