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РІШЕННЯ 
Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут державного  

та муніципального управління» 
з питання «Про підсумки науково-дослідної роботи ПВНЗ «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р., основні 
напрями і завдання подальшої наукової діяльності»  

від 22 червня 2018 року (протокол № 11) 
 

Заслухавши інформацію заступника директора з навчально-методичної та 
наукової роботи Шаркової Г. Ю. про підсумки науково-дослідної роботи 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 
2017–2018 н. р., основні напрями і завдання подальшої наукової діяльності, 
Вчена рада з’ясувала, що у 2017–2018 навчальному році 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 взяли активну участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт та в інших наукових змаганнях.  

Разом з тим в організації і здійсненні наукових досліджень існує ще 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 2017–2018 н. р.  

Одним із найпомітніших показників індивідуальної наукової праці 
професорсько-викладацького складу інституту є наукові публікації. Відповідно 
до плану НДР ПВНЗ КІДМУ протягом 2017–2018 н. р. науково-педагогічними 
та педагогічними працівниками було видано понад 40 статей у фахових 
збірниках. 



Професорсько-викладацький склад інституту бере участь у міжнародних 
та всеукраїнських наукових конференціях. За звітний період кількість тез 
конференцій склала 52.  

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 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. 

4. Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни, на тему: «Звільнення території Правобережної 
України від німецько-фашистських військ у вересні-жовтні 1944 року: 
історіографічний і джерелознавчий аспекти». Виконавець: старший викладач 
кафедри філософських та гуманітарних дисциплін Шевченко Б. Л. 

У 2018 н. р. дослідження проводились співробітниками інституту за 
зареєстрованими 4 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). 

- «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). 

В інституті у 2017–2018 н. р. проведено науково-практичні семінари: 



- кафедрою адміністративного, кримінального права та процесу у лютому 
2018 р. проведено науково-практичний семінар «Стан та перспективи реалізації 
прав і свобод під час здійснення судочинства в Україні» (28.02.2018 р.). 

- кафедрою соціальної роботи у листопаді 2017 р. проведено Міжнародну 
науково-практичну конференцію «Держава та революція: рефлексія крізь 
призму історичних практик та сучасності» (07.11.2017 р.). 

- кафедрою фундаментальних та приватно-правових дисциплін у березні 
2018 р. проведено науково-практичний семінар «Державотворення в Україні: 
передумови та сучасні тенденції» (28.03.2018 р.). 

- кафедрою обліку та оподаткування у травні 2017 р. проведено науково-
практичний семінар «Передумови та основні напрямки реформування системи 
оподаткування в Україні» (18.04.2018 р.). 

- кафедрою філософських та гуманітарних дисциплін у травні 2017 р. 
проведено регіональний науково-практичний семінар «Сучасні тенденції 
розвитку гуманітарної освіти в Україні та за кордоном» (21.03.2018 р.). 

24 листопада 2017 року проведено VІ Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період 
реформування демократичного суспільства». (Кількість учасників – 90, з них: 
зарубіжних – 9, від України – 81, у тому числі іногородніх – 34). 

27–28 квітня 2018 року проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, 
економічний та гуманітарний виміри». (Кількість учасників – 111, з них: 
зарубіжних – 21, від України – 90, у тому числі іногородніх – 45). 

23–24 травня 2018 року проведено ІІ Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, 
практика, стан і перспективи». (Кількість учасників – 75, з них: зарубіжних – 4, 
від України – 71, у тому числі іногородніх – 20). 

Організовано та проведено 18.05.2018 р. змагання між професорсько-
викладацьким складом та студентами інституту в рамках відзначення Дня 
науки. 

З нагоди відзначення Дня працівника освіти відзначено подякою 
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 
адміністрації (наказ начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20.09.2017 р. № 242-к) 
завідувача кафедри соціальної роботи, кандидата філософських наук 
Косенка В. Д. 

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 16.04.2018 р. № 38-к), за високий професіоналізм, плідну 
педагогічну діяльність, значні досягнення у підготовці кваліфікованих кадрів, 
вагомий внесок у розвиток освітньої галузі: 

- професора кафедри адміністративного, кримінального права та процесу 
кандидата юридичних наук, доцента Кричуна Юрія Анатолійовича;  



- доцента кафедри соціальної роботи, кандидата педагогічних наук 
Тернавську Тетяну Анатоліївну; 

- доцента кафедри фундаментальних та приватно-правових дисциплін, 
кандидата юридичних наук, доцента Шаркову Ганну Юріївну. 

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 2017–2018 н. р. 
(підготовка статтей, доповідей на конференції, участь у всеукраїнських, 
обласних конкурсах наукових робіт): 

У грудні 2017 р. на регіональному етапі Всеукраїнської конкурсної 
програми «Кращий студент України» (організатор цієї програми на 
всеукраїнському рівні ВМГО «Студентська республіка», оргкомітет 
регіонального етапу Молодіжна рада міста Кропивницького) переможцем у 
номінації кращий студент науковець Кіровоградщини став Скорупо Володимир 
Олегович. 

Організовано та проведено (грудень 2017 р.) в інституті перший тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та 
спеціальностей. Учасники конкурсу: 

- Гандрабуров О. О. – студент групи ДП–114, тема: «Підсудність у 
цивільних справах», науковий керівник – завідувач кафедри фундаментальних 
та приватно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент 
Зеленко І. П.; 

- Заверзаєв С. С. – студент групи ДП–116, тема: «Методологія політичних 
досліджень», науковий керівник – професор кафедри філософських та 
гуманітарних дисциплін, кандидат філософських наук, доцент Рубан Л. О.; 

- Зварич Н. В. – студентка групи КСР–216, тема: «Практика як умова 
формування професійної компетентності майбутнього соціального працівника», 
науковий керівник –  доцент кафедри філософських та гуманітарних дисциплін, 
кандидат педагогічних наук Уйсімбаєва М. В.; 

- Іщенко А. С. – студентка групи ДП–114, тема: «Апеляційне 
провадження», науковий керівник – завідувач кафедри фундаментальних та 
приватно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Зеленко І. П.; 

- Козачинська М. І. – студентка групи ДП–116, тема: «Поняття та види 
готування до злочину за кримінальним законодавством України», науковий 
керівник – асистент кафедри адміністративного, кримінального права та 
процесу Маринич А. П.; 

- Котова А. С. – студентка групи ДСР–115, тема: «Казкотерапія у 
соціально-психологічній реабілітації дітей з особливими потребами», науковий 
керівник – доцент кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук 
Тернавська Т. А.; 



- Панченко В. О. – студентка групи ДСР–115, тема: «Модернізація 
системи надання соціальних послуг в Україні на сучасному етапі», науковий 
керівник – завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат філософських наук 
Косенко В. Д.; 

- Паршін Б. В. – студент групи ДОА–114, тема: «Історико-економічні 
аспекти аналізу кризових тенденцій в світі», науковий керівник доцент кафедри 
соціальної роботи, кандидат психологічних наук Шаумян О. Г.; 

- Сорочан І. В. – студентка групи ДП–116, тема: «Лексико-семантична 
характеристика сучасних прізвищ м. Кропивницького», науковий керівник – 
завідувач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін, кандидат 
філологічних наук, доцент Чорноус О. В.; 

- Цуркан М. М. – студентка групи ДП–114, тема: «Проблемні питання 
представництва в цивільному процесі», науковий керівник – завідувач кафедри 
фундаментальних та приватно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, 
доцент Зеленко І. П. 

Другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
галузей знань та спеціальностей у 2017–2018 навчальному році: 

І місце – Сорочан І. В. (група ДП–116, наукова робота «Лексико-
семантична характеристика сучасних прізвищ м. Кропивницького»; керівник: 
завідувач кафедри філософських та гуманітарних наук, кандидат філологічних 
наук, доцент Чорноус О. В.) відправлено до Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини на розгляд галузевої 
конкурсної комісії для участі в другому турі Конкурсу з української мови, 
літератури (з методикою їх викладання);  

ІІ місце – Котова А. С. (група ДСР–115, наукова робота «Казкотерапія у 
соціально-психологічній реабілітації дітей з особливими потребами»; керівник: 
доцент кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук 
Тернавська Т. А.) відправлено до ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» на розгляд галузевої конкурсної комісії для участі в другому турі 
Конкурсу з соціальної роботи;  

ІІІ місце – Панченко В. О. (група ДСР–115, наукова робота «Модернізація 
системи надання соціальних послуг в Україні на сучасному етапі»; керівник: 
завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат філософських наук 
Косенко В. Д.) відправлено до ДВНЗ «Ужгородський національний 
університет» на розгляд галузевої конкурсної комісії для участі в другому турі 
Конкурсу з соціальної роботи; 

ІV місце – Паршін Б. В. (група ДОА–114, наукова робота «Історико-
економічні аспекти аналізу кризових тенденцій в світі»; керівник: доцент 
кафедри соціальної роботи, кандидат психологічних наук Шаумян О. Г.) 
відправлено до Київського національного торговельно-економічного 
університету на розгляд галузевої конкурсної комісії для участі в другому турі 
Конкурсу з фінансів і кредиту; 

V місце – Заверзаєв С. С. (група ДП–116, наукова робота «Методологія 
політичних досліджень»; керівник: професор кафедри філософських та 
гуманітарних наук, кандидат філософських наук, доцент Рубан Л. О.) 



відправлено до Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича на розгляд галузевої конкурсної комісії для участі в другому турі 
Конкурсу з політології. 

Участь студентів інституту 24 листопада 2017 року в VІ Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні 
проблеми в період реформування демократичного суспільства» (загальна 
кількість – 15). Учасники серед студентів: Байрак Світлана Сергіївна, 
Волошина Анна Сергіївна, Заверзаєв Сергій Сергійович, Зінчук Олексій 
Олексійович, Кадигроб Марина Олександрівна, Комісарчик Лєніє Ернестівна, 
Котова Анастасія Сергіївна, Пантілєєва Людмила Анатоліївна, Панченко Віта 
Олександрівна, Паршін Богдан Володимирович, Полторак Світлана Ігорівна, 
Протас Анна Михайлівна, Сорочан Ірина Вікторівна, Ткаченко Світлана 
Сергіївна, Цуркан Марина Миколаївна. 

Участь студентів інституту 27–28 квітня 2018 року в ІІІ Міжнародній 
науково-практичній конференції «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, 
правовий, економічний та гуманітарний виміри» (загальна кількість – 18). 
Учасники серед студентів: Бабій Володимир Костянтинович, Білоус Андрій 
Олексійович, Волошина Анна Сергіївна, Герасименко Ігор Андрійович, 
Донцова Тетяна Петрівна, Задорожня Інна Анатоліївна, Кричун Анна Юріївна, 
Литвинчук Артур Ігорович, Літвінова Яна Володимирівна, Ніжніченко Ян 
Миколайович, Пантілєєва Людмила Анатоліївна, Пич Оксана Олегівна, 
Полторак Світлана Ігорівна, Протас Анна Михайлівна, Скорупо Володимир 
Олегович, Сорочан Ірина Вікторівна, Цуркан Марина Миколаївна, Чорноус 
Олександр Петрович. 

Участь студентів інституту в ІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції «Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, 
практика, стан і перспективи» (загальна кількість – 2) Учасники серед 
студентів: Діденко Каріна Миколаївна, Котова Анастасія Сергіївна.  

З урахуванням наданої інформації, а також висловлених рекомендацій 
Вчена рада 
 
УХВАЛИЛА: 

1. Звіт про результати науково-дослідної роботи інституту за 2017–
2018 навчальний рік затвердити. 

2. Провести кафедральні семінари для ознайомлення науково-
педагогічних працівників з перевагами використання наукових інформаційних 
ресурсів мережі Інтернет: www.Science-Community, ResearchGate, Google 
Scholar, Orcid. 

Відповідальні: завідувачі кафедр.  
Термін виконання: до 31 серпня 2018 р. 
3. Організувати та провести семінар за участю відповідальних за 

міжнародну діяльність на кафедрах інституту, для обговорення питань, 
пов’язаних зі створенням науково-педагогічними працівниками кафедр 
персональних профілів в наукометричних, науково-соціальних web-ресурсах та 
використання їх інформаційних можливостей. 



Відповідальні: відділ організації науково-дослідної роботи.  
Термін виконання: постійно. 
4. 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. 
5. Активізувати роботу щодо укладання договорів з органами влади, 

підприємствами, установами та організаціями щодо виконання госпдоговірної 
тематики.  

Відповідальні: відділ організації науково-дослідної роботи.  
Термін виконання: постійно. 
6. 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. 

Термін виконання: постійно. 
 
 
 

 
Голова Вченої ради інституту          І. І. Литвин 
 
Заступник голови Вченої ради 
інституту     Г. Ю. Шаркова 
 
Учений секретар      Ю. А. Кричун 


