Звіт про роботу Вченої ради ДНДІ МВС України
за 2017 рік
Вчена рада Державного науково-дослідного інституту МВС України
(далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління науковою і науковотехнічною діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції.
Вчена рада приймає рішення та розробляє рекомендації в межах компетенції,
визначеної Статутом Інституту та Положенням про Вчену раду.
Згідно зі Статутом кількісний склад Вченої ради становить 31 особу.
Персональний склад затверджується наказом ДНДІ МВС України терміном до 5
років. На сьогодні до її складу входить 31 особа.
Науковий потенціал Вченої ради такий: 11 докторів наук, 16 кандидатів
наук, 1 член-кореспондент НАПрН України, 8 професорів, 2 доценти,
11 старших наукових співробітників. Науковий потенціал Вченої ради Інституту
дозволяє всебічно аналізувати проблеми за напрямами діяльності ДНДІ.
Відповідно до Положення про Вчену раду та Плану роботи Вченої ради на
2017 рік було проведено 6 засідань Вченої ради, на яких розглянуто 54 питання,
що охоплювали основні напрями наукової і науково-технічної діяльності
Інституту, її організацію та забезпечення. Зокрема, на засіданнях Вченої ради
розглянуто та схвалено плани науково-дослідної, дослідно-конструкторської,
наукової та видавничої діяльності ДНДІ; заслуховувалося питання про
результати роботи спеціалізованої вченої ради ДНДІ, затверджено теми
дисертацій здобувачів та призначено наукових консультантів; заслухали
9 наукових доповідей, підготовлених працівниками Інституту з актуальних
питань, 4 звіти наукових працівників – здобувачів Інституту про хід роботи над
дисертаціями на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук;
рекомендовано до друку низку наукових видань Інституту, зокрема:
8 монографій, 4 науково-практичних посібники, 5 науково-довідкових видань
тощо; визначено науково-технічні розробки, наукові та науково-періодичні
видання Інституту, які брали участь у конкурсі на краще наукове, навчальне та
періодичне видання в навчальних закладах та наукових установах МВС України.
На засіданнях Вченої ради розглядалися питання про рекомендацію до
друку наукових фахових видань ДНДІ МВС України: наукового журналу «Наука
і правоохорона» та науково-практичного журналу «Сучасна спеціальна техніка»,
обговорюються також й інші актуальні питання наукової та науково-технічної
діяльності, пріоритетні завдання та пропонуються шляхи їх вирішення. Частина
питань, які виносяться на засідання Вченої ради, попередньо обговорюється на
Науковій та Науково-технічній радах Інституту, а також на засіданнях Ради
молодих вчених Інституту.
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