
УВЕДЕНО В ДІЮ 
Наказ директора 
ПВНЗ КІДМУ 
від 2020 р.
№дї_________

РІШЕННЯ
Вченої ради ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та 

муніципального управління»
з питання «Про підготовку та організацію IX Всеукраїнської науково- 
практичної конференції «Актуальні правові та гуманітарно-економічні 

проблеми в період реформування демократичного суспільства» 
від 24 грудня 2020 року (протокол № 6)

Заслухавши інформацію заступника директора з навчально-методичної 
роботи Шаркової Г. Ю. про підготовку та організацію IX Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Актуальні правові та гуманітарно- 
економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства», 
Вчена рада з’ясувала, що на виконання Закону України «Про вищу освіту», 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», пункту 11.9 
Статуту інституту, пункту 3.4 Плану науково-дослідної роботи інституту на 
2020-2021 н. р., Наказу директора інституту № 21-од від 15 жовтня 2020 року 
«Про запровадження освітнього процесу за дистанційною формою навчання» 
заплановано проведення 05-06 лютого 2021 р. в інституті IX Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Актуальні правові та гуманітарно- 
економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства».

Відповідно до пункту 11 наказу директора інституту від 24.12.2020 р. 
було визначено, що керівникам наукових гуртків кафедр необхідно 
забезпечити участь студентів у конференції, кожному науково-педагогічному 
співробітнику кафедр інституту здійснити супровід наукових робіт студентів, 
визначених в індивідуальному плані роботи викладача.

Підготовлено листи-запрошення, розроблено інформаційне 
повідомлення. Студенти, співробітники КІДМУ, особи, які мають науковий 
ступінь та/або вчене звання оргвнесок не сплачують. Організаційний внесок 
становить 100 грн. В інформаційному повідомленні зазначено, що тези 
доповідей необхідно надати до 01 лютого 2021 року (учасникам, які не мають 
наукового ступеня, слід подати рекомендацію наукового керівника чи 
рецензію наукового співробітника, який має науковий ступінь за 
спеціальністю, що відповідає предмету дослідження, та/або витяг з протоколу 
засідання наукового відділу (кафедри) про рекомендацію до друку).

З огляду на надану доповідачем інформацію, висловлені під час 
обговорення пропозиції та результати голосування, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Визнати проведену у грудні 2020 року роботу щодо підготовки та 

організації IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 



правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування 
демократичного суспільства» задовільною.

2. Забезпечити підготовку оригінал-макету програми. „ ____ ...
Відповідальні: заступник директора з навчально-наукової роботи, доцент 

кафедри загальної підготовки та соціальної роботи Тернавська Т. А.
Термін виконання: до 01 лютого 2021 р.
3. Здійснити тиражування програми.
Відповідальні: завідувачі кафедр, доцент кафедри загальної підготовки 

та соціальної роботи Тернавська Т. А.
Термін виконання: до 15 січня 2021 р.
4. Передбачити виділення коштів, необхідних для проведення 

конференції.
Відповідальні: головний бухгалтер Денисенко А. М.
Термін виконання: до 01 лютого 2021 р.
5. Керівникам наукових гуртків кафедр забезпечити участь студентів у 

конференції, кожному науково-педагогічному співробітнику кафедр інституту 
підготувати кількість студентів, визначену в індивідуальному-плані роботи 
викладача.

Відповідальні: завідувачі кафедр, керівники наукових гуртків кафедр.
Термін виконання: до 01 лютого 2021 р.
6. Забезпечити розробку електронного варіанту збірника тез конференції 

у форматі «рсІГ».
Відповідальні: доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи 

Тернавська Т.А.
Термін виконання: до 5 березня 2021 р.

Голова Вченої ради інституту

Заступник голови Вченої ради

Іван ЛИТВИН

Ганна ШАРКОВА

Учений секретар Лариса ЗАСТАВСЬКА


