
Витяг з протоколу № 9
засідання Вченої ради інституту

2 березня 2016 року
СЛУХАЛИ:

1. Доповідь заступника начальника інституту з навчальної та
наукової  роботи полковника Романюка В.А.  про стан наукової  та
науково – технічної  діяльності підрозділів інституту за 2015 рік. 

 
ПОСТАНОВИЛИ:

1.  Визначити  в  кращу сторону  за  підсумками  наукової  і  науково  –
технічної діяльності за 2015 рік кафедри № 12,13,21,22,33 та НЦЗІ.  Гірші
показники  наукової  і  науково  –  технічної  діяльності  за  2015  рік  мають
кафедри                 № 31,32,41,42. 
2.  Начальнику  наукового центру  та  начальникам кафедр  на  протязі  тижня
після отримання плану ННТД на 2016 рік: 

подати списки робочих груп на виконання НДР запланованих на 2016
рік (в обов’язковому порядку залучити до виконання робіт  представників
кафедр та 100% докторантів і ад’юнктів);

посилити вимоги до наукових керівників та відповідальних виконавців
щодо  до  безумовного  дотримання  термінів  виконання  всіх  етапів  НДР.
(Відповідальні за виконання – начальник НЦЗІ).

3.  Начальникам кафедр  з  залученням представників  Спеціалізованої
вченої  ради  інституту  до  31  березня  2015  року  провести  принципове
заслуховування  ад’юнктів  та  здобувачів,  особливу  увагу  звернути  на
ад’юнктів  –  випускників.  Звітні  документи  представити  до  науково  -
організаційного  відділу.  Тематику  наукових  досліджень  спрямувати  на
вирішення  актуальних  завдань  підвищення  ефективності  функціонування
системи  зв’язку  та  АСУ  спираючись  на  досвід  АТО.  (Відповідальні  за
виконання – начальники кафедр, заступник начальника інституту з навчальної
та наукової роботи, наукові керівники).

4.  Керівникам  наукових  гуртків  в  травні  2016  року  провести
конференцію  ВНТ  курсантів  та  організувати  залучення  курсантів  до
виконання НДР, раціоналізаторської та винахідницької діяльності,  розробки
наукових праць. За результати конференції видати збірник тез. (Відповідальні
за  виконання  –  начальники  факультетів  та  кафедр,  керівники  наукових
гуртків).

5.  Начальникам  кафедр,  начальнику  наукового  центру  взяти  під
особистий  контроль  та  відповідальність  за    виконання  плану  розробок
наукових  праць  та  навчальних  посібників  науково  –  педагогічними
працівниками, ад’юнктами та здобувачами. Продовжити практику розробки
навчально  –  методичних  матеріалів  з  аналізом   досвіду  АТО,  втілення
стандартів  НАТО.  (Відповідальні  за  виконання  –  начальники  факультетів,
начальник НЦЗІ).

6.  Начальникам  кафедр,  начальнику  наукового  центру  суворо
дотримуватись  термінів  виконання  плану  винахідницької  та
раціоналізаторської  роботи  інституту  на  2016  рік.  (Відповідальні  за
виконання – начальники факультетів, начальник НЦЗІ).
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