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РІШЕННЯ
Вченої ради Національної академії внутрішніх справ

31.01.2017

м. Київ

Протокол №1/6

Про виконання прийнятих у ІІ-півріччі
2016 року Вченою радою рішень

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради
професора Василевича В.В. про виконання прийнятих у ІІ-півріччі 2016 року
Вченою радою рішень, Вчена рада відзначає, що протягом червня - грудня
минулого року ухвалено рішення з 14 планових та 69 позапланових питань, які
своєчасно оприлюднено на веб-порталі НАВС. Вони спрямовані та сприяли
подальшому розвитку організаційно-управлінської, освітньої, наукової та
фінансово-господарської
діяльності
вишу.
Рекомендовано
до
друку
34 наукових видання, з яких 15 монографій, 7 випусків наукових журналів, 9
навчальних посібників, 1 науково-довідковий посібник, 1 науково-практичний
посібник та Українську кримінологічну енциклопедію.
Ухвалені за звітний період Вченою радою рішення, в цілому, виконані, а
заходи довготривалого виконання перебувають на контролі.
У той же час, продовжують мати місце непоодинокі факти надання
формальної інформації про виконання ухвалених рішень, зокрема, про прийняття
їх до відома, неухильного виконання, знаходження на контролі в керівників
підрозділів, але без зазначення конкретних дій, які вжиті для їх реалізації.
Подальшого покращення потребує виконавська дисципліна зі своєчасного та
якісного виконання прийнятих Вченою радою рішень майже у всіх структурних
підрозділах академії.
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Визнати, що структурними підрозділами академії в цілому реалізовано
прийняті в ІІ-півріччі 2016 року Вченою радою академії рішення, а передбачені
ними заходи довготривалого виконання перебувають на контролі.
2. Попередити керівників структурних підрозділів, які були визначені
відповідальними, але не забезпечили своєчасне та якісне виконання окремих
заходів ухвалених Вченою радою рішень, про їх персональну відповідальність
за їх реалізацію та зажадати від них вжити заходів щодо зміцнення виконавської
дисципліни. Зобов’язати їх до 10 лютого п.р. з’ясувати причини невиконання
окремих заходів ухвалених Вченою радою рішень та вжити заходи відповідного
реагування до винних у цьому.
3. Встановити до 1 березня 2017 року термін реалізації не виконаних у
визначені строки заходів відповідних рішень Вченої ради НАВС, зокрема щодо:
3.1.
Розміщення на веб-порталі академії затверджених рішеннями Вченої
ради від 29.11.2016 Положення про щорічне оцінювання та встановлення
рейтингу науково-педагогічних працівників Національної академії внутрішніх
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справ, Типового положення про кафедру на громадських засадах у Національній
академії внутрішніх справ, Положення про організацію освітнього процесу в
Національній академії внутрішніх справ та Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освітньої діяльності в Національній академії внутрішніх
справ (Корж-Ікаєеа Т.Г.).
3.2. Оприлюднення тематики індивідуальних завдань (рефератів, доповідей,
мультимедійних презентацій тощо) для здобувачів ступеня вищої освіти магістра
денної форми навчання (кафедри, які забезпечують викладання дисциплін вільного
вибору (за спеціалізаціями) магістерської підготовки).
3.3. Підготовки проекту наказу про створення проектних груп,
відповідальних за розробку освітньо-професійних програм підготовки здобувачів
ступеня вищої освіти магістра у контексті започаткування нових спеціальностей
та спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти в Національній академії
внутрішніх справ (Корж-Ікаєва Т.Г.).
3.4. Підготовки та розміщення на веб-порталі академії довідника захищених
у спеціалізованих вчених радах академії у 2016 році дисертацій та перелік
затверджених тем дисертаційних робіт (Братель С.Г.).
3.5. Підготовки Плану заходів з подальшого розвитку та вдосконалення
роботи загальної бібліотеки на 2017-2018 роки (Косенкова Н.А.).
3.6. Оновлення автоматизованих робочих місць та їх розміщення на вебпорталі НАВС (Константінов С.Ф., Куліков В.А., Никифорчук Д.Й., Марков М.М.,
Герасгшенко Л.В., Комаринська Ю. Б.).
4. Заступникам голови та членам Вченої ради, на яких покладається
контроль за виконанням прийнятих Вченою радою рішень в цілому, посилити
його в частині своєчасної та якісної реалізації ухвалених у них заходів.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на ученого секретаря Вченої
ради професора Василевича В.В.

Голова Вченої ради
професор
Учений секретар Вченої ради
професор

/
^:?S у

/
w

В.В. Чернєй

В.В. Василевич

