
 УВЕДЕНО В ДІЮ  
 Наказ директора  
 ПВНЗ КІДМУ  
 від 30.06.2017 р.  
 № 38 

 
 

РІШЕННЯ 
Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут державного  

та муніципального управління» 
з питання «Про виконання плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління» у 2016–2017 н. р.»  
від 30 червня 2017 року (протокол № 12) 

 
Заслухавши інформацію ученого секретаря Чорноус О. В. про виконання 

плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» у 2016–2017 н. р., Вчена рада з’ясувала, що у У 
2016–2017 н. р. Вчена рада  ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» розпочала роботу 29 серпня 2016 р. та 
здійснювала її згідно із затвердженим Планом роботи Вченої ради інституту на 
поточний навчальний рік. 

За звітний період у складі Вченої ради інституту відбулися зміни. Наразі 
до її складу входять 12 осіб, із них 75% – науково-педагогічні працівники, 
17% – виборні представники з числа осіб, які навчаються в інституті.  

Протягом звітного періоду було проведено 12 засідань, із них 11 
планових, на яких було розглянуто 52 питання. У зв’язку з реєстрацією Умов 
прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році в 
Міністерстві юстиції України питання про затвердження Правил прийому до 
приватного вищого навчального закладу «Кіровоградський інститут 
державного та муніципального управління Класичного приватного 
університету» у 2017 році було перенесено та розглянуто на позачерговому 
засіданні Вченої ради інституту 13 грудня 2016 р. У зв’язку з перейменування 
навчального закладу до плану роботи Вченої ради 03 лютого 2017 р. були 
внесені питання «Про процедуру перейменування ПВНЗ «Кіровоградський 
інститут державного та муніципального управління Класичного приватного 
університету» на виконання Закону України «Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки»; «Про перейменування приватного 
вищого навчального закладу «Кіровоградський інститут державного та 
муніципального управління Класичного приватного університету» на 
виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», «Про обговорення змін до Статуту інституту та 
його подання на погодження зборам трудового колективу».  



Поза планом у розділі «Різне» були розглянуті питання про висунення 
кандидатур на призначення іменних стипендій міського голови для обдарованої 
і талановитої молоді; внесення змін до графіку навчального процесу в 2016–
2017 н. р.; висунення кандидатур на призначення обласної стипендії студентам 
вищих навчальних закладів Кіровоградської області; про рекомендацію до 
друку збірників тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період 
реформування демократичного суспільства» (м. Кіровоград, 2 грудня 2016 р.), 
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові пошуки у 
ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри» 
(м. Кропивницький, 7–8 квітня 2017 р.) та Міжнародної науково-практичної 
конференції «Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, 
практика, стан і перспективи» (м. Кропивницький, 16 травня 2017 року) тощо. 

У розділі «Різне» також слухалися питання про стан виконання рішень 
Вченої ради інституту. 

Окрім цього на засіданнях Вченої ради були розглянуті питання щодо 
затвердження: 

– Змін до Правил прийому до приватного вищого навчального закладу 
«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» в 
2017 році; 

– Положення про Приймальну комісію коледжу приватного вищого 
навчального закладу «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» 

– Положення про апеляційну комісію коледжу приватного вищого 
навчального закладу «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління»; 

– зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, 
положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам; 

– Правил прийому до коледжу приватного вищого навчального закладу 
«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 
2017 році; 

– документації у новій редакції у зв’язку з перейменуванням  
ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального 
управління Класичного приватного університету»; 

– Положення про Всеукраїнські олімпіади приватного вищого навчального 
закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» для професійної орієнтації вступників на основі повної 
загальної середньої освіти. 
У межах своєї компетенції Вчена рада інституту заслухала інформацію та 

затвердила білети та Програми державних комплексних екзаменів.  
На засіданнях Вченої ради розглядалися поточні питання роботи 

інституту, зокрема було заслухано Звіт директора про діяльність інституту в 
2016–2017 н. р. та завдання щодо подальшого вдосконалення навчально-
наукової та фінансово-господарської діяльності; обговорено та ухвалено 
рішення щодо підготовки до акредитації спеціальностей у 2016–2017 н. р.; 



розглянуто підготовку інституту до роботи в осінньо-зимовий період, а також 
стан охорони праці та забезпечення належної пожежної, техногенної безпеки, 
цивільного захисту в інституті. У ІІ півріччі розглянуто питання про підсумки 
роботи коледжу ПВНЗ КІДМУ та результати акредитації спеціальностей у 
ПВНЗ КІДМУ у 2016–2017 н. р. 

Також були ухвалені рішення у напрямку профорієнтаційної роботи, 
зокрема про підсумки вступної кампанії у 2016 р. та завдання щодо 
забезпечення якісного набору у 2017 р., підготовку до вступної кампанії 
2017 р., перебіг рекламно-агітаційної кампанії та про проведену інститутом 
профорієнтаційну роботу в 2016–2017 н. р. 

У контексті навчально-методичної роботи Вчена рада затвердила План 
методичної роботи інституту на 2016–2017 н. р., навчальні плани, зміни до 
навчальних планів відповідно до Переліку спеціальностей 2016 р., а також 
заслухала доповіді та ухвалила рішення щодо встановлення обсягів 
навчального навантаження для професорсько-викладацького складу в 2016–
2017 н. р.; підготовки до проходження практики; формування та порядку 
роботи державної екзаменаційної комісії на 2016–2017 н. р.; проведення та 
результатів директорського контролю для перевірки знань студентів у 2016–
2017 н. р.; виконання плану навчальної та методичної роботи кафедр за І 
семестр 2016–2017 н. р.; моніторингу якості знань студентів за результатами 
зимової заліково-екзаменаційної сесії 2016–2017 н. р.; аналізу результатів 
літньої екзаменаційної сесії та завдання професорсько-викладацького складу 
інституту з підвищення якості навчання; якості навчально-методичної роботи у 
ПВНЗ КІДМУ у 2016–2017 н. р., шляхи її вдосконалення. 

На засіданнях Вченої ради в І семестрі розглядалися також питання 
науково-дослідної роботи, зокрема затверджено План науково-дослідної 
роботи інституту на 2016–2017 н. р., розглянуто питання підготовки та 
результатів V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 
правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування 
демократичного суспільства», ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та 
гуманітарний виміри». Також заслухано звіти завідувачів кафедр про підсумки 
науково-дослідної роботи кафедр у І семестрі 2016–2017 н. р. та результати 
участі студентів у науково-дослідній роботі ПВНЗ КІДМУ у 2016–2017 н. р. У 
межах компетенції Вченої ради затверджено звіт з науково-дослідної роботи у 
ПВНЗ КІДМУ за 2016–2017 н. р. 

На засіданнях Вченої ради було заслухано інформацію про стан виховної 
роботи та заходи щодо її покращення; затверджено звіт про виконання плану 
соціально-виховної роботи інституту за І семестр 2016–2017 н. р. та 2016–
2017 н. р. 

На засіданнях Вченої ради були розглянуті питання, пов’язані з 
управлінням персоналом, зокрема про обрання за конкурсом на посади 
завідувачів, професорів та доцентів кафедр; допуск до читання лекцій за 
дисциплінами кафедр викладачів, які не мають наукового ступеня; результати 
атестації педагогічних працівників ПВНЗ «Кропивницький інститут 



державного та муніципального управління»; підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління»; затвердження кандидатур науково-
педагогічних працівників для занесення на Дошку пошани інституту. 

За час роботи Вченої ради розглядалися питання, пов’язані з роботою 
окремих відділів інституту, зокрема Студентської ради, бібліотеки, 
інформаційного відділу, фінансово-планового відділу тощо: 

- про фінансово-господарську діяльність інституту у 2016 р.; 
- про роль органів студентського самоврядування в освітньо-виховній 

роботі серед студентів інституту та шляхи підвищення ефективності співпраці 
адміністрації інституту та органів студентського самоврядування; 

- про поповнення електронної бібліотеки та формування каталогу статей 
періодичних видань у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління»; 

- про впровадження дистанційного віртуального навчального середовища 
у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»; 

- про результати роботи Юридичної клініки у 2016–2017 н. р. 
Окремо заслухано та ухвалено рішення щодо реалізації заходів із 

запобігання корупції та хабарництву у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління». 

Усі рішення Вченої ради були введені в дію наказами директора. 
Ураховуючи надану інформацію, Вчена рада 
 

УХВАЛИЛА: 
1. Інформацію про стан виконання рішень Вченої ради 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 
узяти до відома. 

2. Вважати, що ухвалені в ІІ семестрі 2016–2017 н. р. Вченою радою 
інституту рішення загалом виконані, а заходи довготривалого й постійного 
виконання лишаються на контролі. 

3. Додатково звернути увагу відповідальних осіб на неухильне виконання 
ухвалених Вченою радою інституту рішень, забезпечення принципової оцінки 
ефективності їх виконання, формулювання пропозицій практичного 
спрямування. 

Відповідальні: учений секретар. 
Термін виконання: постійно. 
 

 
 

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


