Звіт
Про роботу Вченої ради ДНДІ МВС України
за період з січня по грудень 2015 року

Вчена рада ДНДІ є колегіальним дорадчим органом управління науковою
та науково-технічною діяльністю Інституту і функціонує відповідно до Статуту
ДНДІ МВС України та Положення про Вчену раду.
Визначений Статутом кількісний склад становить 31 особу. Відповідно до
вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» три чверті
складу Вченої ради - виборні наукові працівники. Решта її членів призначаються
наказом директора Інституту і входить до складу Вченої ради за посадою.
Науковий потенціал складу Вченої ради такий:
6 – докторів наук, 17 – кандидатів наук, 1 – член-кореспондент НАПрН
України, 5 професорів, 2 доцента, 10 старших наукових співробітників.
Науковий потенціал Вченої ради Інституту дозволяє всебічно аналізувати
проблеми за напрямами діяльності Інституту.
Відповідно до Положення про Вчену раду та Плану роботи Вченої ради на
2015 рік проведено 8 засідань Вченої ради, на яких було розглянуто 32 питання,
які охоплювали основні напрями наукової та науково-технічної діяльності
Інституту, її організацію і забезпечення.
Вчена рада Інституту:
• визначає перспективні напрями наукової та науково-технічної діяльності;
• здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів
науково-дослідних робіт;
• розглядає та затверджує щорічні плани наукових досліджень і наукової
діяльності;
• заслуховує звіти наукових працівників про роботу над дисертаціями;
• затверджує теми дисертацій здобувачів, їх наукових керівників
(консультантів);
• рекомендує до друку наукові та методичні видання Інституту, наукові
роботи співробітників для участі в різних конкурсах.
Так, у 2015 році участь у конкурсі МВС України «На краще наукове,
навчальне та періодичне видання» була результативною, роботи ДНДІ зайняли
два І-х місця в номінаціях «Наукові видання» та «Довідкові видання», одне ІІ-ге
місце в номінації «Патенти», два ІІІ-х місця в номінаціях «Посібники» та
«Патенти». Крім того, видання Інституту були нагороджені заохочувальними
призами (грамотами) в номінаціях «Наукові видання», «Посібники» та «Наукові
періодичні видання».
У номінації «Наукові видання» І-ше місце присуджено монографії
Кулика О.Г., Бови А.А., Наумової І.В. «Кримінальна ситуація в Україні:
фактори, стан, тенденції розвитку (2002-2014 р.р.)».
Заохочувальний приз (грамоту) отримала монографія Дрозд В.Г.
«Організаційні та тактичні аспекти розслідування навмисних тяжких тілесних
ушкоджень».
У номінації «Довідкові видання» І місце зайняло видання «Міністерство
внутрішніх справ України: події, керівники, документи та матеріали (19172017 рр.): у 6 т.» / Т. 3 : Народний комісаріат внутрішніх справ Української СРР

(грудень 1922 р. – грудень 1930 р.) / Авт. кол.: М. Г. Вербенський, О. Н. Ярмиш,
Т. О. Проценко,
В. О. Криволапчук,
В. М. Чисніков,
Т. А. Плугатар,
В. А. Довбня, О. В. Кожухар; за заг. ред. А. Б. Авакова.
У номінації «Патенти» за результатами Конкурсу патент на корисну
модель – Трап штурмовий отримав ІІ-ге місце та патент на корисну модель –
Пристрій для безпечної примусової зупинки автомобілів – ІІІ-є місце.
У номінації «Посібники» третє місце виборов у рейтингу представлених
праць від ДНДІ посібник «Технічний захист інформації: стільниковий зв'язок», а
навчально-довідковий посібник «Екологічна безпека: правове забезпечення в
Україні» одержав заохочення у вигляді грамоти.
У номінації «Наукові періодичні видання» заохочувальний приз (грамоту)
отримав фаховий журнал «Сучасна спеціальна техніка».
Вчена рада вирішує й інші питання діяльності Інституту, визначені його
статутом. Зокрема на її засіданнях розглядаються звіти про діяльність
спеціалізованої вченої ради, питання підготовки наукових кадрів та підвищення
їх кваліфікації. Загалом питанням підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
вченою радою приділяється постійна увага, що дає свої позитивні результати. У
поточному році співробітникам Інституту присвоєно вчені звання: професора Криволапчуку В.О., старшого наукового співробітника - Расюк А.О.,
Коллеру Ю.С., Дрозд В.Г. та Пономаренко А.В. Захищено докторську
дисертацію Рядінською В.О.
На засіданнях вченої ради обговорюються актуальні питання і пріоритетні
завдання наукової та науково-технічної діяльності та пропонуються шляхи їх
вирішення. Частина питань, які виносяться на засідання Вченої ради,
попередньо обговорюються на Науковій та Науково-технічній радах Інституту.
У цьому році на засідання вченої ради були запрошені відомі науковці з
інших наукових установ та ВНЗ для виступу з науковими доповідями, зокрема
доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології факультету
соціальних наук та соціальних технологій Національного університету «КиєвоМогилянська академія», генеральний директор Київського міжнародного
інституту соціології Паніотто В.І.
Відповідно до Статуту ДНДІ МВС України, Положення про Вчену раду
ДНДІ МВС України Вчена рада організує свою роботу згідно з планом. Він
складається з урахуванням пропозицій керівників структурних підрозділів
Інституту та членів вченої ради. У 2016 році засідання вченої ради заплановані
на лютий, квітень, червень, серпень, жовтень та грудень. Питання (їх кількість 26), які включені до порядку денного кожного засідання, враховують основні
завдання Вченої ради як колегіального органу управління, які визначені в
Положенні про Вчену раду та Статуті ДНДІ МВС України. При необхідності, за
погодженням із головою Вченої ради, до Плану роботи Вченої ради можуть бути
включені додаткові питання.
Вчений секретар
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