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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 2017–2018 н. р.» від 22 червня 2018 року (протокол № 11) 

 
Заслухавши інформацію інспектора відділу профорієнтаційної та 

соціально-виховної роботи Чудінович Т. Д. про виконання плану соціально-
виховної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» у 2017–2018 н. р., Вчена рада з’ясувала, що 
відповідно до плану соціально-виховної роботи за звітний період відділом 
профорієнтаційної та соціально-виховної роботи було виконано: 

1. Розроблено та затверджено План соціально-виховної роботи на 2017 –
2018 н. р. (затверджено 31.08.2017 р.). 

2. Призначено кураторів академічних груп (наказ №15 від 31. 08. 2017 р.). 
3. Призначено старост академічних груп (наказ №16 від 31. 08. 2017 р.) та 

організовано з ними систематичну роботу із забезпечення навчально-виховного 
процесу. 

4. Вивчено контингент студентів з метою виявлення соціально 
незахищених категорій. 

01 вересня 2017 року – відбулися: 
 - урочистості з нагоди святкування Дня знань; 
 - благословення студентів на навчання керуючим Кіровоградською 

єпархією Української Православної Церкви митрополитом Кіровоградським і 
Новомиргородським Іоасафом; 

- лекція на тему «Європейський союз і Україна». 
08-15 вересня 2017 року проведені заходи в рамках Олімпійського тижня 

та з нагоди Дня фізичної культури і спорту: 
- участь в Олімпійському уроці «Швидше! Вище! Сильніше!», 
- змагання з шашок і шахів,  
- участь у конкурсах «Олімпійська символіка», «Сторінками 

Олімпійських ігор», «Сучасні Олімпійські ігри». 
16 вересня 2017 року – участь у заходах, приурочених святкуванню Дня 

міста: 
- урочиста хода до міської ради;  
- заходи на вулиці Дворцовій: «Зустріч на Дворцовій», презентація 

навчального закладу; 



- робота «Юридичної клініки» інституту;  
- участь у проведенні соціологічних тестів. 
21 вересня 2017 року проведено: 
- урок відзначення Міжнародного Дня миру в Україні на тему «Разом 

заради миру: повага, безпека та гідність для всіх»; 
- флешмоб (створення фігури «Голуба миру» на території навчального 

закладу). 
20-22 вересня 2017 року взято участь у Міжнародній агропромисловій 

виставці «АгроЕкспо-2017»: участь у «Всеукраїнському освітньому ярмарку», 
«Ярмарку спеціальностей» з презентацією навчального закладу 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління». 

29 вересня 2017 року відбувся урочистий захід з нагоди Дня працівника 
освіти. 

06 жовтня 2017 року відбулися урочисті заходи з відзначення 
професійного свята Дня юриста; 

- інтелектуальний брейн-ринг між командами викладачів та студентів 
інституту. 

13 жовтня 2017 року відбулися заходи з нагоди Дня заснування  
інституту: 

 - загальноінститутські батьківські збори; 
 - молебень в студентському храмі Кирила та Мефодія; 
 - спортивні змагання «Веселі старти»; 
 - змагання з волейболу між командами викладачів та студентів;  
 - відзначення Дня козацтва. 
19 жовтня 2017 року відбулися:  
- акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти», яку провели фахівці Служби 

порятунку Кіровоградської області. 
- презентація проекту «Я МАЮ ПРАВО!» обласного управління юстиції. 
01 листопада 2017 року проведено семінар-тренінг на тему «Співбесіда з 

роботодавцем» у Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості.  
12 листопада 2017 року відбувся благодійний вечір «Янголи життя» у БК 

«Радій» на підтримку онкохворих дітей Кіровоградщини.  
13 листопада 2017 року відбулася зустріч з Міжнародною благодійною 

організацією «Ромський Жіночий Фонд «Чіріклі», інформація на тему «Історія 
ромського народу: традиції та звичаї». 

17 листопада 2017 року відбувся захід з нагоди Дня студента. 
24 листопада 2017 року відбулася VI Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період 
реформування демократичного суспільства». 

25 листопaдa 2017 року взято участь у скорботній ході і мітингу-реквіємі, 
вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років. 

08 грудня 2017 року відбулася зустріч учнів загальноосвітньої школи №1 
за підтримки Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості з нагоди 
Всеукраїнського тижня права (тема зустрічі «Особливості адміністративної та 
кримінальної відповідальності неповнолітніх»). 



22 грудня 2017 року організовано доброчинну акцію «Подаруй дитині 
казку», зустріч з дітьми з обмеженими можливостями НВО «СЗОШ №1 – ДНЗ». 

19 січня 2018 року у студентському храмі Кирила та Мефодія відбулося 
богослужіння та освячення води. 

16–17 лютого 2018 року відбувся День відкритих дверей. 
16 лютого 2018 року відбувся святковий ярмарок з нагоди тижня 

Масляної. 
14 березня 2018 року проведена бесіда щодо запобігання поширенню 

наркоманії, тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв серед дітей, 
учнівської та студентської молоді. 

16 березня 2018 року було проведено: 
-  День відкритих дверей; 
- творчу зустріч з молодим письменником, істориком за фахом та 

покликанням, старшим викладачем кафедри філософських та гуманітарних 
дисциплін Шевченком Борисом Леонідовичем. Під час заходу було 
презентовано нещодавно опубліковану книгу «Маловисківщина в роки Другої 
світової війни. Сторінки історії». 

20 березня 2018 року взято участь у регіональному круглому столі 
«Перспективи розвитку юридичного клінічного руху на Кіровоградщині» на 
базі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. 

21 березня 2018 року взято участь у науково-практичному семінарі 
«Сучасні тенденції розвитку гуманітарної освіти в Україні та за кордоном». 

22 березня 2018 року взято участь команди ПВНЗ КІДМУ «Феміда» у 
XVІІІ обласному чемпіонаті з інтелектуальних ігор серед молоді 2017/2018 
навчального року. 

26 березня 2018 року відбувся брейн-ринг з нагоди Всесвітнього дня 
поезії. 

28 березня 2018 року – участь студентів у науково-практичному семінарі 
«Державотворення в Україні: передумови та сучасні тенденції, участь 
студентки групи ДП-116 Сорочан Ірини у другому турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури.  

29 березня 2018 року проведено студентський круглий стіл «Проблемні 
питання розбудови державності в Україні». 

30 березня 2018 року – участь з презентацією навчального закладу у 
«Ярмарці професій» на базі НВО «Новомиргородська загальноосвітня школа І–
III ступенів № 3 – ДНЗ» у рамках проекту «Успішний лідер – міцне майбутнє». 

03 квітня 2018 року відвідано ветеринарно-реабілітаційний центр 
Кропивницької організації захисту тварин «Бім». 

04 квітня 2018 року в Кіровоградській обласній науковій бібліотеці ім. 
Д. Чижевського для студентів I курсу коледжу Кропивницького інституту 
державного та муніципального управління було проведено семінар-тренінг на 
тему «Заходи безпеки роботи в Інтернеті»; участь команди «Феміда» у 
фінальній грі дебатного турніру з політичних реформ у складі студенів 
Володимира Скорупо та Олексія Гольника (група ДП-115). 



15 квітня 2018 року – участь у програмі «Ранкова кава» студентки 
першого курсу Безущенко Валерії (група ДП-117) з презентацією свого проекту 
«Школа ораторського мистецтва». 

17 квітня 2018 року проведено: 
 - бесіди та тренінг зі студентами щодо протидії насильству в сім’ї 
представниками Управління патрульної поліції в Кіровоградській області;  

- зустріч з представниками Головного територіального управління 
юстиції у Кіровоградській області, представником Урядового уповноваженого у 
справах Європейського суду з прав людини у Кіровоградській області, 
проведено бесіду на тему «Міжнародні механізми захисту прав людини. 
Підстави та порядок звернення до ЄСПЛ»; 

- презентацію навчального закладу у міському центрі зайнятості, 
проведення майстер-класу для учнів «Кропивницької загальноосвітньої школи 
І–III ступенів №2». 

18 квітня 2018 року – участь у науково-практичному семінарі 
«Передумови та основні напрямки реформування системи оподаткування в 
Україні». 

19 квітня 2018 року – участь у проведенні місячника з озеленення, 
прибирання та благоустрою території міста Кропивницького, організувавши 
прибирання території навчального закладу та прилеглої до нього території. 

23-24 квітня 2018 року – участь студента групи ДП-115 Володимира 
Скорупо у майстер-класі «Контролюй бюджети, монітор закупівлі», який 
відбувся у м. Дніпрі; 

 - екскурсія до Кіровоградського науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України. 

25 квітня 2018 року проведений інформаційний захід, присвячений Дню 
охорони праці в Україні; 

- взято участь у «Всеукраїнському правовому диктанті». 
26 квітня 2018 року відбулися заходи із вшанування пам’яті учасників-

ліквідаторів ЧАЕС. 
27–28 квітня 2018 року відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, 
економічний та гуманітарний виміри». 

04 травня 2018 року проведено загальноінститутські батьківські збори. 
08 травня 2018 року відбулися заходи з відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 
11 травня 2018 року відбулася зустріч з представниками 

Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості та Управління кадрового 
забезпечення Головного Управління національної поліції в Кіровоградській 
області. 

15 травня 2018 року – презентація міні-проектів з тематики профілактики  
алкоголізму, наркоманії, суїциду та тютюнопаління, студентів групи ДСР-117 
на практичному занятті з дисципліни «Соціальна педагогіка». 

17 травня 2018 року студенти, співробітники долучилися до святкування 
Дня вишиванки. 



18 травня 2018 року відбулися заходи в інституті з нагоди святкування 
Дня науки: 

- відбувся інтелектуальний брейн-ринг між командами, до складу яких 
увійшли викладачі та студенти інституту.  

- участь в урочистих заходах до Дня науки в приміщенні 
Центральноукраїнського державного технічного університету. 

23-24 травня 2018 року відбулася ІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Тенденції розвитку соціального служіння в Україні: історія, 
практика, стан і перспективи»; екскурсія до Державної установи 
«Кропивницька виправна колонія № 6», ознайомлення з особливостями роботи 
закладу. 

24 травня 2018 року в храмі святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, 
що знаходиться в Кропивницькому інституті державного та муніципального 
управління, відбулися святкування з нагоди Престольного свята. 

25 травня 2018 року  взято  участь у відкритому чемпіонаті міста серед 
навчальних закладів з військово-тактичних видів спорту на відзнаку «Кращий з 
кращих», орієнтованому на навчання та виховання молоді за програмою 
військово-спортивного національно-патріотичного спрямування. 

04 червня 2018 року з нагоди Міжнародного дня захисту дітей у рамках 
акції «Подаруй дитині казку» відбулася зустріч з дітьми з обмеженими 
можливостями Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання 
спеціальна ЗОШ І-ІІ ступенів №1 – дошкільний навчальний заклад». 
 З огляду на надану інформацією та висловлені під час обговорення 
пропозиції, Вчена рада 
 
УХВАЛИЛА: 
 1. Визнати соціально-виховну роботу у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 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: 
обласним краєзнавчим та художнім музеями, музеєм О. О. Осмьоркіна, 
галереєю «Єлисаветград», ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, театром 
ім. М. Л. Кропивницького, обласною філармонією. 

Відповідальні: відділ соціально-виховної та профорієнтаційної роботи, 
куратори груп, голова Студентської ради Літвінова Я. В. 
 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 Літвінова Я. В. 

Термін виконання: протягом навчального року. 
5. Продовжити роботу із залучення студентів до роботи органів 

студентського  самоврядування. 
Відповідальні: відділ соціально-виховної та профорієнтаційної роботи, 

голова Студентської ради Літвінова Я. В. 
Термін виконання: постійно.   

 
 

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


