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Заслухавши та обговоривши доповідь ученого секретаря Вченої ради НАВС
професора Василевича В.В. про роботу вчених рад навчальних підрозділів академії,
Вчена рада відзначає, що у вищому навчальному закладі функціонують вчені ради
навчально-наукових інститутів № 1 - 3 та Інституту кримінально-виконавчої
служби. До їх складу входять 111 осіб, серед яких 12 докторів наук і професорів, 64
кандидати наук і доценти, 20 завідувачів кафедр, 3 завідувачі наукових лабораторій,
4 голови органів курсантського (студентського) самоврядування та 13 курсантів.
Протягом 2016 року проведено 41 засідання вчених рад інститутів, на яких
загалом розглянуто 251 питання (116 (46 %) планових і 135 (54 %) позапланових) з
пріоритетних напрямів їх діяльності, зокрема 88 (35 %) - організації освітнього
процесу та його методичного забезпечення, 72 (28,7 %) - науково-дослідної
діяльності, 22 (8,8 %) - організаційно-кадрового забезпечення, 19 (7,6 %) - виховної
роботи, дотримання дисципліни та законності, 50 (19,9 %) - інші. За результатами
їх розгляду ухвалювалися відповідні рішення, які виконувалися в установлені
терміни, а окремі заходи та рішення тривалого виконання продовжують перебувати
на контролі з урахуванням визначених термінів їх реалізації. Хід виконання
прийнятих рішень два рази на рік розглядався на засіданнях вчених рад. За
результатами розгляду на засіданнях вчених рад до друку рекомендовано 78
підготовлених науково-педагогічними та науковими працівниками найменувань
видань. Робота вчених рад навчальних підрозділів висвітлюється на сторінках
«Вчена рада» веб-сайтів інститутів.
За останній рік покращилася якість підготовки матеріалів для розгляду
вченими радами, запроваджено єдину форму оформлення протоколів їх засідань і
прийнятих рішень. Підготовка та проведення засідань переведена на використання
інформаційних технологій.
Поряд з цим, у зв’язку з кадровими змінами, до сьогодні не обрано таємним
голосуванням голів вчених рад навчально-наукових інститутів № 1 та № 3, а також
Інституту кримінально-виконавчої служби. У матеріалах, які виносяться на розгляд
вчених рад, ще не завжди зазначаються упущення та недоліки в роботі, шляхи їх
усунення та пропозиції щодо покращання діяльності. Низькою залишається
активність членів вчених рад при обговоренні питань, практичне не беруть в ньому
участі здобувачі вищої освіти.
Потребують активізації робота з підготовки науковцями наукових лабораторій
та науково-педагогічними працівниками інститутських кафедр наукових праць,
покращання якість підготовки проектів рішень, оформлення протоколів та їх
грамотність, контроль за виконанням прийнятих рішень. В ухвалених рішеннях
багато заходів (пунктів) загального змісту, що унеможливлює контроль за їх
виконанням. Протягом року не рекомендовано жодної кандидатури до присвоєння
вчених звань професора, доцента або старшого наукового співробітника.
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Продовжує мати місце несвоєчасне оновлення інформації та висвітлення
прийнятих рішень на веб-сайтах інститутів.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Визнати роботу вчених рад навчальних підрозділів академії такою, що в
цілому відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» та Статуту НАВС.
2. Для приведення діяльності вчених рад у відповідність до ст. 36 Закону
України «Про вищу освіту» та затверджених положень про вчену раду навчальних
підрозділів провести обрання їх голів таємним голосуванням:
2.1. Інституту кримінально-виконавчої служби - у квітні 2017 року.
2.2. Навчально-наукових інститутів №1 та № 3 - після призначення їх
директорів.
3. Заступникові голови вченої ради навчально-наукового інституту
№ 1 Дурнову С.С. спільно з радою курсантського (студентського) самоврядування
до 20 березня 2017 року провести роботу щодо обрання голови ради та виборних
представників курсантського (студентського) самоврядування із числа курсантів
замість здобувачів вищої освіти, які випускаються в березні п.р., та введення їх до
складу вченої ради.
4. Головам і заступникам голів вчених рад навчальних підрозділів:
4.1. Запровадити практику заслуховування на засіданнях вчених рад не менше
одного разу на рік звітів керівників основних структурних підрозділів про
результати діяльності очолюваних ними колективів та за закріпленими напрямами
роботи, закріплених за інститутськими кафедрами та науковими лабораторіями
здобувачів наукових ступенів про виконання ними індивідуальних планів роботи та
їх наукових керівників із включенням їх до плану роботи на навчальний рік.
4.2. Здійснювати особистий контроль за підготовкою проектів рішень,
забезпечивши при цьому конкретизацію в них заходів, виконавців і термінів
реалізації.
4.3. Забезпечити гласність у роботі вченої ради, посилити вимогливість за
якість підготовки матеріалів для їх розгляду вченою радою, налагодити системний
контроль за повнотою, своєчасністю та якістю виконання ухвалених рішень,
своєчасне оновлення інформації та висвітлення прийнятих рішень на веб-сайтах
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Ь. Секретаріату Вченої ради НАВС (Василевич В.В.) забезпечити взаємодію

між вченими радами інститутів з метою обміну досвідом роботи та кпаїттми
пад исшммми.
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