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Результати підготовки науково-педагогічних і
наукових кадрів вищої кваліфікації у 2015 році
та
основні
заходи
щодо
підвищення
ефективності роботи ад’юнктури у 2016 році
Вчена рада зазначає, що підготовка науково-педагогічних і наукових
кадрів вищої кваліфікації у військовому інституті в цілому відповідає вимогам
нормативних документів, сприяє кадровому забезпеченню та підвищує якість
освітнього процесу та ефективність наукових досліджень. Усі ад'юнкти за
результатами 2014/2015 навчального року позитивно атестовані науковими
керівниками. Випускники ад'юнктури у 2015 році виконали індивідуальні плани
роботи, своєчасно подали до спеціалізованої вченої ради дисертаційні роботи,
допущені до захисту дисертацій (20.11.2015), але 5 випускників ад'юнктури
попередніх років до цього часу не захистили дисертаційні роботи.
З метою підвищення ефективності роботи ад'юнктури у 2016 році вчена рада
рекомендує:
1. Забезпечити продовження терміну повноважень спеціалізованої вченої
ради військового інституту СРК 14.719.01. (до 14.03.2016).
Відповідальні: заступник начальника військового інституту з
навчальної та наукової роботи, начальник НОВ, вчений секретар СВР
2. Опрацювати та подати до Департаменту військової освіти та науки
Міністерства оборони України пропозиції щодо нової редакції наказу
Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки України

"Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науковопедагогічних і наукових кадрів у Збройних силах України" (у десятиденний
термін після затвердження Кабінетом Міністрів України "Положення про
порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в
аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів").
Відповідальні: заступник начальника військового інституту з
навчальної та наукової роботи, начальник НОВ, вчений секретар СВР
3. Здійснити коригування освітньо-наукової програми підготовки докторів
філософії зі спеціальності 20.02.14 - озброєння і військова техніка та затвердити
її встановленим порядком (протягом місяця після затвердження Міністерством
освіти і науки України стандартів освітньої діяльності та вищої освіти).
Відповідальні: заступник начальника військового інституту з
навчальної та наукової роботи, начальник НОВ, вчений секретар СВР
4. Забезпечити врахування в темах та розгорнутих планах дисертаційних
робіт досвіду застосування військ (сил) в антитерористичній операції та
висновків замовників воєнно-наукової продукції, в інтересах яких проводяться
дослідження (до 01.12.2015).
Відповідальні: начальники факультетів, кафедр, наукового центру,
НОВ.
5. Організувати роботу щодо відбору кандидатів для вступу до ад'юнктури,
які виявили здібності до педагогічної та науково-дослідної роботи, особливу
увагу приділити кандидатам з військ з досвідом участі в Антитерористичній
операції в Донецькій та Луганській областях України (до 01.02.2016).
Відповідальні: начальники факультетів, кафедр, наукового центру,
НОВ, ВОСС.
6. Вжити дієвих заходів щодо підвищення відповідальності за рівень
(якість) дисертаційних робіт та дотримання встановлених термінів їх написання
(розробки), забезпечити захист випускників 2015 року (до 01.01.2016).
Відповідальні: начальники кафедр, наукового центру, НОВ, наукові
керівники ад’юнктів і здобувачів наукового ступеня.
7. Науковим керівникам випускників ад’юнктури попередніх років, які не
захистили дисертаційні роботи та командирам (начальникам) підрозділів, де
вони проходять службу розробити плани підготовки дисертаційних робіт до
захисту та доповісти рапортами про вжиті заходи до 20.11.2015.
Відповідальні: начальники факультетів, начальники кафедр №8,21,
наукового центру, наукові керівники ад’юнктів.

8. Передбачити внесення до індивідуальних планів роботи ад'юнктів
проведення їх стажування у військах, у тому числі під час участі в
антитерористичній операції, заходів бойової підготовки, проведення командноштабних навчань, тренувань, тощо (до 01.01.2016).
Відповідальні: заступник начальника інституту з навчальної та
наукової роботи, начальники кафедр, наукового центру, НОВ, наукові
керівники ад'юнктів і здобувачів наукового ступеня.

Схвалено вченою радою військового інституту
протокол № 03 від 29.10.2015.

Проект рішення вченої ради інституту підготовлено в
науково-організаційному відділенні.
Начальник науково-організаційного відділення
підполковник
"___"_____________ 2015 року
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