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ПОЛОЖЕННЯ 

про постійнодіючі експертні комісії з питань упровадження результатів 

НД і ДКР у навчальний процес та наукову діяльність 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення визначає основні засади формування, 

функціонування комісій та порядок проведення вивчення ними результатів 

НД і ДКР науково-педагогічних працівників, аспірантів щодо можливості 

здійснення впровадження в начальний процес та наукову діяльність 

Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – Університету). 

1.2. Комісії – це сформовані групи експертів, які проводять експертизу 

результатів науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи у вигляді 

монографій, навчальних і практичних посібників, методичних рекомендацій, 

циклу наукових статей і тез доповідей тощо з метою надання висновку про 

можливість їх упровадження в навчальний процес і наукову діяльність 

Університету. 

1.3. Комісії є постійно діючими органами. Метою створення та 

діяльності комісій є забезпечення своєчасного впровадження результатів 

науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботив навчальний процес 

і наукову діяльність Університету. 

1.4. Члени комісій – це фахівці навчального закладу (за посадами), які 

мають відповідну освіту та кваліфікацію, володіють необхідними знаннями і 

навичками й здійснюють вивчення результатів науково-дослідної та 

дослідно-конструкторської роботи для вирішення питання щодо можливості 

їх упровадження в навчальний процес і наукову діяльність. 

1.5. Роботою кожної комісії керує голова, який відповідає за належну її 

роботу. 

1.6. Комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, 

Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», а також іншими нормативно-правовими актами з питань 

науково-дослідної роботи. 

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЙ 

 

2.1. Комісії зобов’язані своєчасно здійснювати об’єктивну й повну 

оцінку відповідності результатів науково-дослідної та дослідно-

конструкторської роботи сучасному рівню наукових знань і надавати 
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висновки щодо доцільності впровадження результатів НД і ДКР у 

навчальний процес і наукову діяльність Університету. 

2.2. Комісії вправі вимагати у виконавця НД і ДКР приведення у 

відповідність до встановлених вимог оформлення результатів НД і ДКР, які 

покладаються для вивчення. 

 

3. НАСЛІДКИ ВИВЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НД І ДКР КОМІСІЯМИ 

 

3.1. За результатами вивчення поданих матеріалів комісії приймають 

одне з таких рішень: упровадити результати НД і ДКР у навчальний процес 

та наукову діяльність; відмовити у впровадженні. 

3.2. Якщо виконавець НД і ДКР усунув зауваження, висловлені 

комісією, допускається повторне надання відповідних матеріалів на розгляд 

комісії. 

3.3. Рішення про впровадження результатів НД і ДКР у навчальний 

процес і наукову діяльність Університету оформляється актами 

встановленого зразка, які затверджує ректор або перший проректор 

Університету. 

3.4. Акти впровадження в навчальний процес обліковуються в 

навчально-методичному центрі, акти впровадження в наукову діяльність –у 

відділі організації наукової роботи Університету. 

 

 

 


