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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 2017–2018 н. р.»  

від 22 червня 2018 року (протокол № 11) 
 

Заслухавши інформацію ученого секретаря Кричуна Ю. А.  про 
виконання плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р., Вчена рада 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 
у 2017–2018 н. р. розпочала роботу 28 серпня 2017 р. Наказом директора 
інституту від 31.08.2017 р. за №14-к ученим секретарем призначено 
професора кафедри адміністративного, кримінального права та процесу, 
канд. юрид. наук, доцента Кричуна Юрія Анатолійовича. 

За період роботи Вченої ради відбулися зміни в її складі. Так, за 
рішенням Вченої ради від 28.08.2017 р. (протокол № 1) та наказом директора 
інституту від 28.08.2017 р. за № 44/1 зі складу Вченої ради було виведено 
Ланову Марину Іванівну (у зв’язку зі звільненням) та Михалкович Марію 
Ігорівну (у зв’язку із завершенням навчання та відрахуванням зі складу 
студентів).  У вересні 2017 р. у зв’язку з кадровими змінами членство в складі 
Вченої ради інституту припинили Чорноус Оксана В’ячеславівна – учений 
секретар, професор кафедри філософських та гуманітарних дисциплін (у 
зв’язку з переведенням на посаду завідувача кафедри філософських та 
гуманітарних дисциплін у зв’язку з обранням за конкурсом) та  Скорупо 
Володимир Олегович – студент групи ДП–115 (у зв’язку з переобранням 
голови Студентської ради та обранням нового виборного представника до 
складу Вченої ради інституту). За рішення Вченої ради від 29.09.2017 р. 
(протокол № 2) та наказом директора інституту від 29.09.2017 р. за  № 50 на 
підставі поданих документів та за результатів голосування у вересні 2017 р. 
до складу Вченої ради введено завідувача кафедри філософських та 
гуманітарних дисциплін, кандидата філологічних наук, доцента Чорноус 
Оксану В’ячеславівну та новообрану голову Студентської ради, студентку 
групи ДП–117 Літвінову Яну Володимирівну. 

Наказом директора інституту від 24.11.2017 р. за  № 64 у листопаді 
2017 р. до складу Вченої ради інституту введено кафедри обліку та 
оподаткування, кандидата економічних наук Шинкаренко Аллу Василівну. У 
зв’язку зі збільшенням кількості членів Вченої ради інституту до її складу 



введено також студента групи ДП–115 Герасименка Ігоря Андрійовича (за 
квотою від студентів).  

Наразі до складу Вченої ради входить 12 осіб, із них 75 % є науково-
педагогічними працівниками, 17 % – вибрані представники з числа осіб, які 
здобувають освіту в інституті. 

Протягом звітного періоду було проведено 11 засідань Вченої ради 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», 
на яких було розглянуто 52 планові питання.  

Шляхом затвердження змін до порядку денного у лютому 2018 р. 
Вчена рада розглянула питання про процедуру обрання за конкурсом на 
посади професора та доцента кафедри, а також питання про обрання за 
конкурсом на посади професора та доцента кафедри.  

Поза планом у розділі «Різне» були розглянуті питання: 
– про внесення змін до графіка навчального процесу 

ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» на 2017–2018 н. р. (вересень 2017 р.);  

– Про присвоєння грифу «Рекомендовано до друку Вченої радою 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» збірнику тез доповідей VІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні 
проблеми в період реформування демократичного суспільства» 
(листопад 2017 р.); 

– про присвоєння грифу «Рекомендовано до друку» збірнику тез 
доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції 
розвитку соціального служіння в Україні: історія, практика, стан і 
перспективи» (м. Кропивницький, 23–24 травня 2018 р.) (квітень 
2018 р.); 

– про присвоєння грифу «Рекомендовано до друку» збірнику тез 
доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові 
пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та 
гуманітарний виміри» (м. Кропивницький, 27–28 квітня 2018 р.) 
(квітень 2018 р.); 

– Положення про Приймальну комісію приватного вищого навчального 
закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» (грудень 2017 р.); 

– Положення про апеляційну комісію приватного вищого навчального 
закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» (грудень 2017 р.); 

– Положення про організацію вступних випробувань у приватному 
вищому навчальному закладі «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» у 2018 році (грудень 2017 р.); 

– про затвердження щорічного плану підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників ПВНЗ «Кропивницький інститут державного 
та муніципального управління» (березень 2018 р.); 



– про затвердження білетів та програм державних екзаменів для 
проведення державної атестації студентів ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» у 2018 році 
(березень 2018 р.); 

– про затвердження білетів та програм державних екзаменів для 
проведення державної атестації студентів Коледжу 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» у 2018 році (березень 2018 р.); 

– про затвердження зразків власного документа про вищу освіту та 
додатків до них (квітень 2018 р.); 

– про подання облікових і звітних документів з науково-дослідних робіт 
до ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та 
інформації» (квітень 2018 р.); 

– щодо надання рекомендації про видачу диплома бакалавра з відзнакою 
(травень 2018 р.); 

– про затвердження Концепції освітньої діяльності за спеціальністю 081 
Право на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (травень 
2018 р.); 

– про затвердження Концепції освітньої діяльності за спеціальністю 231 
Соціальна робота на початковому (короткий цикл) рівні вищої освіти 
(травень 2018 р.); 

– про внесення та затвердження Змін до Правил прийому до коледжу 
приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» в 2018 році (травень 
2018 р.); 

– про внесення та затвердження Змін до Правил прийому до приватного 
вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» в 2018 році (травень 2018 р.); 

– про продовження трудових відносин з науково-педагогічними 
працівниками (червень 2018 р.). 
У розділі «Різне» також слухалися питання про стан виконання рішень 

Вченої ради:  
– про стан виконання рішення Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління»  від 27 жовтня 
2017 р. про стан підготовки та організації VІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні 
проблеми в період реформування демократичного суспільства» 
(листопад 2017 р.). 

– про стан виконання рішення Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління»  від 24 листопада 
2017 р. про підготовку до вступної кампанії 2018 р. у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління»; 

– про стан виконання рішення Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління»  від 02 лютого 



2018 р. «Про моніторинг якості знань студентів за результатами 
зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017–2018 н. р.» (лютий 2018 р.); 

– про стан виконання рішення Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління»  від 23 лютого 
2018 р. «Про перебіг рекламно-агітаційної кампанії у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» (березень 2018 р.). 
На засіданнях Вченої ради у 2017–2018 н. р. розглядалися поточні 

питання роботи інституту, зокрема: 
– Звіт про діяльність ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 

муніципального управління» у 2017–2018 н. р. та завдання щодо 
подальшого вдосконалення навчально-наукової та фінансово-
господарської діяльності; 

– затвердження Плану роботи Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» на 2017–
2018 н. р.; 

– внесення змін до складу Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р.; 

– підготовка до акредитації спеціальностей у ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р.; 

– підготовку до осінньо-зимового періоду та проблеми енергозбереження 
для забезпечення раціональної організації навчального процесу у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління»; 

– стан охорони праці та забезпечення належної техніки безпеки у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління»; 

– про реалізацію заходів із запобігання корупції та хабарництву у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління»; 

– підсумки акредитації спеціальностей у ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р.; 

– підсумки контролю стану навчально-методичної та обліково-звітної 
документації на кафедрах ПВНЗ «Кропивницький інститут державного 
та муніципального управління». 
На засідання Вченої ради затверджено документацію, що забезпечує 

набір студентів на навчання та роботу Приймальної комісії інституту: 
Правила прийому до приватного вищого навчального закладу 
«Кропивницький інститут державного та муніципального управління» у 
2018 р., Правила прийому до Коледжу приватного вищого навчального 
закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» у 2018 р., Положення про Приймальну комісію приватного 
вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління», Положення про апеляційну комісію приватного 
вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та 



муніципального управління», Положення про організацію вступних 
випробувань у приватному вищому навчальному закладі «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» у 2018 році. 

Також були ухвалені рішення за результатами підсумків роботи 
Приймальної комісії ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» за 2017 р. та щодо плану роботи Приймальної 
комісії на 2018 р., підготовку до вступної кампанії 2018 р., перебіг рекламно-
агітаційної кампанії у ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління»,  проведену інститутом профорієнтаційну 
роботу у 2017–2018 н. р. 

У контексті навчально-методичної роботи Вчена рада заслухала 
доповіді та ухвалила рішення щодо: 

– встановлення обсягів навчального навантаження для професорсько-
викладацького складу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління» у 2017–2018 н. р.; 

– затвердження змін до навчальних планів; 
– затвердження Плану методичної роботи ПВНЗ «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління» на 2017–
2018 н. р.; 

– порядку відпрацювання студентами пропущених занять у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління»; 

– затвердження складу та голів екзаменаційних комісій у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» на 2018 р.; 

– проведення директорського контролю для перевірки знань студентів 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» у 2017–2018 н. р.; 

– результатів проведення директорського контролю перевірки знань 
студентів ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління»; 

– виконання плану навчальної та методичної роботи кафедр 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» за І семестр 2017–2018 н. р.; 

– якості навчально-методичної роботи у ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р., шляхи її 
вдосконалення; 

– моніторингу якості знань студентів за результатами зимової заліково- 
екзаменаційної сесії 2017–2018 н. р.; 

– результатів літньої екзаменаційної сесії та завдання професорсько-
викладацького складу інституту з підвищення якості навчання 

– підсумків проходження практик студентами денної форми навчання 
згідно з графіком навчального процесу 

– забезпечення навчального процесу необхідною  навчальною та 
довідниковою літературою, періодичними виданнями, збереження та 



поповнення фонду, удосконалення інформаційно-ресурсної бази 
бібліотеки ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління»; 

– звітів про роботу екзаменаційних комісій у ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» у 2018 р. 
На засіданнях Вченої ради в І семестрі 2017–2018 н. р. розглядалися 

також питання науково-дослідної роботи в інституті, зокрема про: 
– затвердження Плану науково-дослідної роботи ПВНЗ «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління» на 2017–
2018 н. р.; 

– про підсумки науково-дослідної роботи кафедр  
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління Класичного приватного університету» у І семестрі 2017–
2018 н. р.; 

– підсумки науково-дослідної роботи ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р., основні 
напрями і завдання подальшої наукової діяльності; 

– результати участі студентів у науково-дослідній роботі 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального 
управління» у 2017–2018 н. р.; 

– стан підготовки та організації VІ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в 
період реформування демократичного суспільства»; 

– стан підготовки та організації ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, 
економічний та гуманітарний виміри» 
На засіданнях Вченої ради були заслухано інформацію про розвиток 

культурно-мистецької, громадської та спортивної роботи у 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»; 
затверджено звіт про виконання плану соціально-виховної роботи 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 
за І семестр 2017–2018 н. р. та виконання плану соціально-виховної роботи 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 
у 2017–2018 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; 
затвердження кандидатур науково-педагогічних працівників для занесення на 
Дошку пошани ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління»; результати атестації педагогічних працівників 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»; 
підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 
ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» 



За час роботи Вченої ради розглядалися питання, пов’язані з роботою 
окремих відділів інституту, зокрема про: 

– виконання кошторису Студентської ради ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» за 2016–2017 н. р. 
та затвердження кошторису на 2017–2018 н. р.; 

– про роль органів студентського самоврядування в освітньо-виховній 
роботі серед студентів інституту та шляхи підвищення ефективності 
співпраці адміністрації інституту та органів студентського 
самоврядування; 

– підсумки роботи коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного 
та муніципального управління» у І та ІІ семестрі 2017–2018 н. р.; 

– підсумки фінансово-господарської діяльності ПВНЗ «Кропивницький 
інститут державного та муніципального управління» у 2017 р.; 

– роботу інформаційного центру ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління»; 

– результати роботи Юридичної клініки ПВНЗ «Кропивницький інститут 
державного та муніципального управління» у 2017–2018 н. р. 
Усі прийняті Вченою радою рішення містять інформацію про терміни 

їх виконання та відповідальних осіб з кожного питання. За звітний період 
порушень, пов’язаних з невиконанням рішень Вченої ради, не виявлено. 
Пропозиції щодо подовження термінів виконання рішень Вченої ради не 
надходили. Усі рішення Вченої ради були введені в дію наказами директора. 
 З огляду на надану інформацією та висловлені під час обговорення 
пропозиції, 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 2017–2018 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 Кричун Ю. А. 
Термін виконання: постійно. 

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


