УХВАЛА
Вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка від 21 грудня 2017 року з питання порядку
денного «Про підсумки виконання Плану НД і ДКР університету у 2017
році та шляхи удосконалення науково-дослідницької роботи»
Вчена рада з питання порядку денного «Про підсумки виконання Плану
НД і ДКР університету у 2017 році та шляхи удосконалення науководослідницької роботи»

УХВАЛИЛА:
1. Заслухану інформацію взяти до відома.
2. Стан науково-дослідної роботи ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у 2017 році
визнати задовільним.
3. Ухвалити Звіт про виконання НД і ДКР ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у
2017 році (далі – Звіт).
4. Ухвалити План науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на 2018 рік (далі – План).
5. Відділу організації наукової роботи (Бондар В.С.) посилити контроль
за діяльністю структурних підрозділів університету з науково-дослідної
роботи науково-педагогічного складу та здобувачів вищої освіти.
6. Надіслати Звіт та План до Державного науково-дослідного інституту
МВС України відповідно до наказу МВС України від 15.05.2007 № 154.
Термін: до 30.12.2017 року
Відповідальні: Бондар В.С.
7. Впровадити електронний документообіг у сфері наукової діяльності
університету. Вжити заходів щодо приведення супровідної документації, яка
забезпечує проведення наукової та науково-дослідної роботи в університеті у
відповідність до вимог стандарту ISO 9001.
Термін: до 01.12.2018 року
Відповідальні: Карчевський М.В.,
відділ організації наукової роботи
8. Розробити графік та провести перевірку на кафедрах та в аспірантурі
документального та матеріально-технічного забезпечення освітньо-наукової
та наукової складових з підготовки докторів філософії.
Термін: до 01.04.2018 року
Відповідальні: Карчевський М.В.,
завідувачі кафедр, відділ організації
наукової роботи

9. Забезпечити якість виконання дослідницьких робіт держбюджетної
тематики та відповідальність наукових керівників за залучення виконавців
відповідного наукового та фахового рівня до їх проведення.
Термін: постійно
Відповідальні: Карчевський М.В.,
відділ організації наукової роботи,
керівники тем
10. Активізувати участь перемінного складу університету в проведенні
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних освітніх та наукових заходів у
2018 році.
Термін: постійно
Відповідальні: Карчевський М.В.,
завідувачі кафедр
Результати голосування – «за» одноголосно.
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