Звіт
Про роботу Вченої ради ДНДІ МВС України
за період з січня по грудень 2016 року
Вчена рада Державного науково-дослідного інституту МВС України
(надалі – 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.
Визначений Статутом кількісний склад становить 31 особу. Персональний
склад Вченої ради ДНДІ затверджується наказом ДНДІ МВС України терміном
до 5 років. Нині кількісний склад Вченої ради становить 30 осіб.
Науковий потенціал складу Вченої ради на сьогодні такий:
9 – докторів наук, 15 – кандидатів наук, 1 – член-кореспондент НАПрН
України, 8 професорів, 2 доцента, 12 старших наукових співробітників. Як
бачимо, 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
2016 рік було проведено 6 засідань Вченої ради, на яких було розглянуто 58
питань, що охоплювали основні напрями наукової і науково-технічної діяльності
Інституту, її організацію та забезпечення. Зокрема, на засіданнях Вченої ради
було розглянуто та схвалено плани науково-дослідної, дослідноконструкторської, наукової та видавничої діяльності ДНДІ; затверджено теми
дисертацій здобувачів, їх наукових керівників (консультантів); заслухали 12
наукових доповідей, підготовлених працівниками Інституту з актуальних
питань; заслухали 5 звітів наукових працівників – здобувачів Інституту про хід
роботи над дисертаціями на здобуття як наукового ступеня доктора юридичних
наук, так і кандидата юридичних наук; рекомендували до друку низку наукових
та методичних видань Інституту; визначили наукові роботи Інституту для участі
у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне видання в
навчальних закладах та наукових установах МВС України, за результатами
якого в номінації «Довідкові видання» перше місце зайняло наукове видання
«Міністерство внутрішніх справ України: події, керівники, документи та
матеріали (1917–2017 рр.) / авт. кол.: М.Г. Вербенський, О.Н. Ярмиш,
В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко, В.В. Ткаченко, В.М. Чисніков, Т.А. Плугатар,
В.А. Довбня, О.В. Кожухар; за заг. ред. А.Б. Авакова. – К., 2016. – Т. 5.
НКВС−МВС Радянської України в Другій світовій війні та в повоєнний період
сталінської диктатури (22 червня 1941 р. – 5 березня 1953 р.). – Х. : Мачулін,
2016. – 980 с.; у номінації «навчально-методичні видання» збірник
методичних рекомендацій «Запобігання правопорушенням неповнолітніх /
автор. кол.: Багаденко І.П. Левківська О.П., Лубенець І.Г., Пампура І.І., Оцел
В.В., Собур С.В. – К. : ДНДІ МВС України, 2016. – 285 с. зайняв третє місце, у
підномінації «патенти» патент на корисну модель «Трап штурмовий» зайняв
третє місце.
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, про рекомендацію до друку наукових фахових видань ДНДІ
МВС України: наукового журналу «Наука і правохорона» та науковопрактичного журналу «Сучасна спеціальна техніка».
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 обговорюється на Науковій та Науково-технічній радах Інституту, а
також на засідання Ради молодих вчених Інституту.
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 2017 році засідання Вченої ради
заплановані на лютий, квітень, червень, серпень, жовтень та грудень. Питання,
що включені до порядку денного кожного засідання, враховують основні
завдання Вченої ради як колегіального органу управління.
За необхідності, за погодженням із головою Вченої ради, до Плану роботи
Вченої ради можуть бути включені додаткові питання.
Учений секретар
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