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У відповідності до вимог Положення про організацію наукової і
науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, затвердженого
наказом Міністерства оборони України від 27.07.2016 №385, Організаційнометодичних вказівок з підготовки пропозицій до Зведеного річного плану
наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України на 2017 рік,
затверджених начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем
Збройних Сил України 04.05.2016, Організаційно-методичних вказівок з
підготовки пропозицій до Річного плану наукової і науково-технічної
діяльності Повітряних Сил Збройних Сил України на 2017 рік, затверджених
начальником штабу-першим заступником командувача Повітряних Сил
Збройних Сил України 14.05.2016, Протоколу експертизи проекту Зведеного
річного плану наукової і науково – технічної діяльності у Збройних Силах
України на 2017 рік, затвердженого першим заступником Міністра оборони
України 14.12.2016 та Положення про організацію наукової і науковотехнічної діяльності у Харківському національного університеті Повітряних
Сил імені Івана Кожедуба, введеного в дію наказом начальника університету
від 11.11.2016 № 2105, з метою організації наукової і науково-технічної
діяльності Харківського університету Повітряних Сил у 2017 році
Н А К А З У Ю:
1. Основними завданнями Харківського університету Повітряних Сил
з наукової і науково-технічної діяльності з урахуванням набутого Збройними
Силами України бойового досвіду під час підготовки і ведення (забезпечення)
бойових дій у ході антитерористичної операції (АТО) у 2017 році вважати:
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оцінку та прогнозування воєнно-політичної обстановки, ризиків,
викликів і загроз національній безпеці України у воєнній сфері;
удосконалення та розвиток системи управління Збройними Силами
України, Повітряними Силами Збройних Сил України;
підвищення рівня інформаційної безпеки, розвиток і застосування
сучасних інформаційних технологій у сфері оборони держави, у тому числі
обґрунтування
системи
кібернетичної
безпеки
в
інформаційнотелекомунікаційних системах;
розвиток форм і способів підготовки та застосування військ (сил)
Повітряних Сил Збройних Сил України, у тому числі підготовки операторів
безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних Сил України, з
урахуванням досвіду ведення бойових дій в районі проведення АТО та
стандартів підготовки збройних сил країн-членів НАТО;
обґрунтування перспективних шляхів розвитку озброєння і військової
техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, у тому числі роботизованих
систем різного функціонального призначення, безпілотних авіаційних
комплексів та систем боротьби з ними;
проведення фундаментальних та прикладних досліджень за напрямами
розвитку авіаційної, ракетно-космічної техніки, інформаційних систем,
безпілотних авіаційних комплексів, високоточної зброї, зброї з
нетрадиційними принципами дії та макетним відпрацюванням отриманих
наукових результатів і високотехнологічних розробок;
розробку оперативно-тактичних (тактико-технічних) вимог до
модернізованих та перспективних зразків (комплексів, систем) озброєння і
військової техніки (ОВТ), способів їх бойового застосування;
наукове супроводження дослідно-конструкторських робіт з розробки
перспективних зразків озброєння і військової техніки;
обґрунтування шляхів модернізації зразків ОВТ Повітряних Сил
Збройних Сил України та інших видів Збройних Сил України з урахуванням їх
технічного стану, проведення прикладних і пошукових досліджень з
підвищення надійності експлуатації та ефективного відновлення зразків ОВТ;
розробку пропозицій щодо створення та розвитку системи логістичного
забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України;
наукове та методичне супроводження розвитку полігонної бази
Збройних Сил України для випробувань зенітного ракетного озброєння,
авіаційних засобів ураження, а також проведення навчань підрозділів
Повітряних Сил Збройних Сил України з бойовою стрільбою;
наукове супроводження створення та впровадження Єдиної
автоматизованої системи управління Збройних Сил України та
автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною
Повітряних Сил Збройних Сил України, робіт з підвищення ефективності
застосування та надійності автоматизованих та інформаційних систем;
супроводження поступового переходу до стандартів НАТО (STANAG)
та їх впровадження у Збройних Силах України;
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обґрунтування форм і способів бойового застосування частин і
підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, військової
розвідки, технічних систем і засобів розвідки, підвищення ефективності
інформаційного забезпечення військ (сил) АТО;
підвищення ефективності системи комплектування Збройних Сил
України, розвиток системи військової освіти, підвищення якості підготовки
військових фахівців;
розвиток
системи
збереження
та
зміцнення
здоров’я
військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України;
дослідження з протидії негативному інформаційно-психологічному
впливу на особовий склад військ (сил) та органи військового управління;
збереження та посилення зв'язків між Харківським університетом
Повітряних Сил та замовниками і споживачами наукової продукції, іншими
науковими установами, ВВНЗ та підприємствами промисловості для
дослідження пріоритетних для практики військ наукових проблем.
2. Основні зусилля з наукової і науково-технічної діяльності у воєннотеоретичній галузі зосередити на проведенні досліджень з питань:
розвитку теорії воєнного мистецтва в частині застосування Повітряних
Сил Збройних Сил України в умовах збройного конфлікту за досвідом
проведення АТО та військових конфліктів останнього часу;
ролі і місця військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних
Сил України у міжвидовій операції та міжвідомчій взаємодії (ЗС України,
інших військових формувань та правоохоронних органів);
застосування авіаційних угруповань при вирішенні завдань в складі
функціональних структур Збройних Сил України, пошуку нових форм,
способів та тактичних прийомів для підвищення ефективності бойового
застосування частин та підрозділів авіації Збройних Сил України в реальних
умовах застосування з урахуванням набутого бойового досвіду АТО;
удосконалення науково-методичного апарату для підтримки прийняття
рішень під час ведення бойових дій у нетрадиційних війнах та АТО;
розвитку тактики зенітних ракетних військ у складі угруповань військ
(сил), в тому числі міжвидових, з урахуванням досвіду застосування частин та
підрозділів ЗРВ під час проведення антитерористичної операції;
розробки та обґрунтування пропозицій щодо заходів з протиповітряної
оборони важливих державних і військових об’єктів від терористичних ударів з
повітря, протидії безпілотним літальним апаратам силами і засобами
протиповітряної оборони військ в умовах антитерористичної операції;
удосконалення системи гарантованого радіолокаційного виявлення
повітряних об’єктів, організації радіозв’язку в умовах впливу засобів
радіоелектронної боротьби (РЕБ);
удосконалення оперативного (бойового) забезпечення Повітряних Сил
Збройних Сил України з урахуванням досвіду проведення АТО;
обґрунтування засад створення ракетної компоненти сил стримування;
розробку нових та удосконалення існуючих форм і способів
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застосування сил спеціальних операцій з урахуванням досвіду проведення
АТО, у тому числі участі у миротворчих операціях та діях коаліційних сил, їх
підготовки, проведення та всебічного забезпечення;
здійснення та забезпечення проведення бойових пошуково-рятувальних
операцій силами спеціально створених підрозділів у складі Повітряних Сил
Збройних Сил України;
воєнно-наукового супроводження реалізації та імплементації в Збройних
Силах України міжнародних військових нормативних документів;
удосконалення
нормативно-правового
забезпечення
діяльності
військовослужбовців (визначення правового статусу в умовах мирного та
воєнного часу, надзвичайного та воєнного стану тощо), правового
забезпечення застосування засобів збройного насильства, вирішення
соціально – гуманітарних проблем військовослужбовців Збройних Сил
України, що негативно впливають на рівень національної безпеки України і
здатність її Збройних Сил вирішувати завдання в ході АТО.
3. Основні зусилля з наукової і науково-технічної діяльності у військовотехнічній галузі зосередити на проведенні досліджень з питань:
наукового супроводження дослідно-конструкторських робіт з розробки
та модернізації озброєння і військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил
України;
дослідження проблем щодо відновлення та підтримання необхідного
рівня справності основних зразків (систем) озброєння та військової техніки,
ракет і боєприпасів та продовження їх ресурсу;
модернізації та забезпечення ресурсних показників систем та агрегатів,
розробки сучасних експрес-методів діагностики технічного стану зразків
авіаційної техніки, яка знаходяться на озброєнні Збройних Сил України, в
умовах її тривалої експлуатації;
створення та впровадження в процесі розробки та експлуатації
сучасного ОВТ технологій подвійного призначення, спрямованих на
покращення його ресурсних показників та імпортозаміщення агрегатів;
підвищення точності, живучості, надійності та ефективності авіаційних
бортових радіоелектронних комплексів, комплексів авіаційного обладнання,
систем управління озброєнням сучасних і перспективних пілотованих та
безпілотних літальних апаратів, а також забезпечення необхідної пропускної
спроможності каналів обміну інформацією між бортовими системами
управління зброєю і наземними засобами цілевказування;
дослідження щодо розвитку та підтримання зенітного ракетного
озброєння (ЗРО) в боєготовому стані, у тому числі:
супроводження розробки вітчизняного зенітного ракетного комплексу
середньої дальності та модернізації ЗРК „Бук-М1”;
удосконалення системи військового ремонту наземних бойових засобів
зенітних ракетних систем;
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переведення зенітного ракетного озброєння на експлуатацію за
технічним станом, продовження призначених показників зенітних керованих
ракет, за якими не здійснюється авторський нагляд, і освоєння їх ремонту;
проведення „малої” модернізації зразків ЗРО, а саме заміна
гостродефіцитних комплектуючих виробів сучасними аналогами вітчизняного
виробництва та інші дослідження, щодо визначення граничних термінів
служби зенітних ракетних систем (комплексів) Повітряних Сил Збройних Сил
України;
супроводження розробки монтажних комплектів спряження сучасних
РЛС вітчизняного виробництва з командними пунктами ЗРС середньої
дальності та ЗРК малої дальності;
супроводження впровадження в частинах та підрозділах Повітряних Сил
збройних Сил України автоматизованої системи збору, обробки та видачі
інформації про повітряну обстановку „Віраж-планшет”, подальше
удосконалення системи „Віраж”;
супроводження
створення
нових
перспективних
зразків
радіолокаційного озброєння (інтегрованих багатопозиційних автоматизованих
оглядових радіолокаційних станцій, автоматичних РЛС з дистанційним
управлінням на вежах та ін.);
обґрунтування шляхів модернізації зенітного озброєння військ ППО
Сухопутних військ та визначення заходів з продовження строків експлуатації
існуючих зразків, імпортозаміщення критичних складових зразків озброєння;
супроводження розробки уніфікованих керованих бойових блоків для
модернізації некерованих авіаційних ракет та реактивних снарядів систем
залпового вогню;
створення переносних засобів виявлення ворожих безпілотних літальних
апаратів (БПЛА), мобільних комплексів радіоелектронного придушення
БПЛА, впровадження космічного зв’язку військового стандарту, використання
аерокосмічних даних для виконання розвідувальних завдань;
обробки і використання інформації космічних систем (в тому числі
іноземних космічних апаратів дистанційного зондування Землі), засобів
дальнього радіолокаційного зондування та удосконалення геоінформаційного
забезпечення Збройних Сил України при виконанні завдань АТО;
удосконалення метрологічного забезпечення озброєння та військової
техніки;
створення методик, моделей та програмного забезпечення для їх
впровадження в новітніх технологіях розробки зброї на нових фізичних
принципах, засобів РЕБ, засобів захисту від потужного електромагнітного
випромінювання, а також ведення інформаційно-психологічної боротьби з
урахуванням досвіду проведення АТО;
розробки перспективних зразків озброєння спеціального призначення та
бойової екіпіровки в інтересах Сил спеціальних операцій ЗС України.
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4. З метою забезпечення ефективного наукового супроводження
професійної підготовки військових фахівців в університеті головні зусилля
зосередити на:
своєчасному внесенні змін до робочих програм навчальних дисциплін,
методичних розробок, виданні посібників, порадників, інструкцій та пам'яток
з врахуванням досвіду застосування Збройних Сил України в АТО, результатів
всебічного аналізу військових конфліктів останнього часу;
посиленні практичної складової польової виучки за рахунок
впровадженні досвіду застосування Збройних Сил України під час проведення
АТО та локальних війн з ефективної організації командиром підрозділу маршу
та похідного вартування, інженерного обладнання та маскування позицій сил
та засобів, виживання, практичних дій умовах поганої видимості (вночі) та в
різних погодних умовах, активного застосовування методу стресових впливів
для інтенсифікації психологічної підготовки, руйнації психологічних бар’єрів;
продовженні практики залучення до виконання НДР курсантів
випускних курсів, які проходять підготовку за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «магістр», для формування у них навичок, необхідних для розуміння
процесів, що відбуваються в системах ОВТ, умінь виявляти основні фактори,
що впливають на ефективність функціонування систем ОВТ;
впровадженні перспективних методик у галузі викладання іноземних
мов щодо використання інформаційних технологій та інтерактивних методів
навчання.
5. Розподіл головних завдань між науковим центром Повітряних Сил та
кафедрами університету провести наступним чином:
на науковий центр Повітряних Сил покласти завдання щодо
оперативного мистецтва та тактики, оперативної (бойової) підготовки
Повітряних Сил, проблем управління Повітряних Сил та автоматизації систем
управління, науково-технічного супроводження експлуатації та розвитку ОВТ
Повітряних Сил, прикладні дослідження принципів побудови та застосування
ОВТ, дослідження проблем підготовки та застосування частин і підрозділів
Повітряних Сил та дослідження зі спеціальних проблем;
на кафедри факультетів та загальноуніверситетські кафедри
університету покласти завдання по проведенню досліджень щодо
удосконалення способів бойового застосування озброєння та принципів
побудови елементів зразків ОВТ, фундаментальних досліджень в галузях
радіоелектроніки, радіотехніки, навігації та зв’язку, гуманітарних та
філософських проблем військово-патріотичного виховання, моральнопсихологічних якостей військовослужбовців та фізичного виховання і спорту.
6. Функціонування спеціалізованих вчених рад університету
здійснювати у відповідності до "Положення про спеціалізовану вчену раду",
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 14.09.2011 №1059 та "Положення про спеціалізовані вчені ради
Харківського університету Повітряних Сил", введеного в дію наказом
начальника університету від 05.08.2011 №890.
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7. Заступнику начальника університету з наукової роботи здійснювати
керівництво плануванням, виконанням, координацією та контролем заходів з
наукової і науково-технічної діяльності університету та забезпечити
організацію:
планування і звітності заходів з наукової і науково-технічної діяльності
університету;
виконання науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт
(НДДКР) та оперативних завдань університету;
функціонування спеціалізованих вчених рад та науково-технічної ради
університету;
якісної підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, роботу з
підвищення кваліфікації наукових працівників;
узгодження роботи підрозділів університету з метою забезпечення
належної якості і своєчасності виконання завдань з наукової та науковотехнічної діяльності;
кадрового забезпечення проведення наукових досліджень;
підтримання зв'язків університету з замовниками і споживачами
наукової продукції, вищими навчальними закладами (ВНЗ) і науководослідними установами (НДУ) Міністерства оборони України, інших
міністерств України та центральних органів виконавчої влади, підприємствами
промисловості, що проводять дослідження з оборонної тематики та
пріоритетних для практики військ наукових проблем;
обов’язкового залучення до наукової і науково-технічної діяльності у
визначених нормах працевитрат науково-педагогічного складу кафедр.
8. Начальнику наукового центру Повітряних Сил університету,
начальникам факультетів, начальникам загальноуніверситетських кафедр:
спрямувати всі види досліджень на розробку актуальної, системної та
необхідної для забезпечення нагальних потреб військ (сил) воєнно-наукової
продукції, особливо військ (сил), що залучаються до проведення АТО;
при отриманні результатів воєнно-наукових та науково-технічних
досліджень враховувати набутий бойовий досвід під час підготовки і ведення
(забезпечення) бойових дій у ході АТО, результати всебічного аналізу
військових конфліктів останнього часу, різнобічні виклики і загрози державі;
поширити практику залучення науково-педагогічних працівників кафедр
університету до участі у планових НДР та виконання оперативних завдань, що
проводить науковий центр на замовлення керівників органів військового
управління (відповідно до профілю кафедр та фаху науково-педагогічних
працівників);
забезпечити ефективне впровадження результатів наукових досліджень
у повсякденну діяльність військ (сил) та органів управління з урахуванням
проблем, виявлених під час функціонування Повітряних Сил Збройних Сил
України в умовах особливого періоду;
здійснювати постійне узагальнення та аналіз досвіду застосування
військ (сил) під час проведення АТО на сході держави;
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підвищити якість підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів,
прикріплених до підрозділів, забезпечити їх підготовку за спеціальностями,
що потрібні для виконання функціональних обов’язків на науковопедагогічних і наукових посадах, та наявними у спеціалізованих вчених радах
університету;
тематику дисертаційних досліджень докторантів, ад’юнктів та
здобувачів наукових ступенів, прикріплених до підрозділів, наблизити до
потреб військ та спрямувати на вирішення актуальних завдань подальшого
розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України. Забезпечити своєчасний
захист дисертацій докторантами і ад'юнктами;
активізувати роботу винахідників підпорядкованих підрозділів,
спрямувати їх зусилля на вирішення завдань підтримки озброєння і військової
техніки у справному стані та їх модернізацію;
наукову роботу курсантів та студентів спрямувати на розвиток у них
творчого мислення, прищеплення їм навичок самостійних наукових
досліджень, поглиблення знань з гуманітарних, військових і технічних наук, а
також набуття навичок організації наукової роботи у військах;
спрямувати діяльність наукових гуртків на отримання практичних
навичок та конкретних результатів, необхідних для проведення навчальновиховного процесу в університеті (створення діючих моделей, макетів,
стендів, тренажерів, установок, програмних моделей тощо).
9. Начальникам кафедр, науково-дослідних відділів, науково-дослідних
лабораторій забезпечити:
контроль за плануванням та виконанням заходів наукової та науковотехнічної діяльності науковими та науково-педагогічними працівниками в
межах встановленого ліміту часу;
планування науково-педагогічному складу наукової роботи в підрозділах
наукового центру з метою отримання практичних навичок організації
виконання НДР та оперативних завдань прикладної спрямованості;
участь наукових та науково-педагогічних працівників в наукових
конференціях (семінарах, нарадах) міжнародного рівня за профілем діяльності,
підготовку та публікацію наукових статей англійською мовою в виданнях
університету та інших установ - не менше 1 статті від кожної кафедри
(науково-дослідного відділу);
щорічне виконання науково-дослідних робіт - не менше 1 НДР силами
кожної кафедри;
поширення практики залучення до виконання кафедральних НДР
наукових співробітників наукового центру.
10.
Науковим
керівникам
науково-дослідних
та
дослідноконструкторських робіт, оперативних завдань:
забезпечити високу якість та практичну спрямованість наукових
досліджень, застосування сучасних методів досліджень, достатню ступінь
наукової обґрунтованості, математичного та фізичного моделювання,
поєднання теоретичних та експериментальних досліджень;
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спрямувати дослідження на нагальні потреби військ (сил), забезпечити
впровадження отриманих результатів в практику військ (сил);
забезпечити практичне здійснення заходів з охорони державної таємниці
під час проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт,
оперативних завдань у взаємодії зі службою спеціального зв'язку та захисту
інформації штабу університету.
забезпечити своєчасний збір та узагальнення матеріалів досліджень,
формування звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи,
оперативні завдання та подання їх Замовникам;
після подання звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські
роботи вжити заходи щодо отримання актів про приймання та реалізацію НДР
та планових оперативних завдань у терміни, визначені Положенням про
організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах
України",
затвердженим
наказом
Міністерства
оборони
України
від 27.07.2016 №385.
11. Начальнику науково-організаційного відділу університету
організувати та забезпечити:
контроль за своєчасним виконанням планових НДДКР та оперативних
завдань, відповідність оформлення звітної документації вимогам керівних
документів;
своєчасну підготовку і розсилку поточних плануючих та звітних
документів про наукову і науково-технічну діяльність університету;
відпрацювання і затвердження Річного плану наукової і науковотехнічної діяльності університету на 2017 рік, звіту про наукову і науковотехнічної діяльності університету за 2016 рік та пропозицій до Зведеного
річного плану наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах
України на 2018 рік у терміни, встановлені наказом Міністерства оборони
України від 27.07.2016 №385;
своєчасне подання змін (уточнень) до Річного плану наукової і науковотехнічної діяльності університету на 2017 рік на підставі рішень Замовників
воєнно-наукової продукції;
роботу ад’юнктів і докторантів університету набору 2014 та 2015 років
відповідно до індивідуальних планів підготовки згідно з вимогами Інструкції
про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у
Збройних Силах України, затвердженої спільним наказом Міністра оборони
України та Міністра освіти і науки України від 30.06.2000 №194/265 (зі
змінами) та Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових
кадрів у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
введеного в дію наказом начальника університету від 08.02.2013 № 187;
роботу в ад’юнктурі і докторантурі університету набору 2016 року
згідно з вимогами Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах), затвердженого постановою кабінету Міністрів України від
23.03.2016 №261;
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навчання ад’юнктів університету 2016 року набору відповідно до
освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури, а також
індивідуального навчального плану кожного з ад’юнктів;
роботу з проведення наукових досліджень ад’юнктів і докторантів
2016 року набору відповідно до індивідуального наукового плану роботи
кожного з ад’юнктів і докторантів
залучення ад’юнктів і докторантів університету до несення внутрішньої
та гарнізонної служби на загальних підставах (крім ад’юнктів і докторантів
третього року підготовки, які не залучаються до несення внутрішньої та
гарнізонної служби та інших заходів, що не передбачені їхніми
індивідуальними планами);
проведення в університеті наукових та науково-практичних конференцій
і семінарів відповідно до Положення про порядок організації та проведення
наукових (науково-технічних, науково-практичних) конференцій та семінарів
у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба, введеного в дію наказом начальника університету від 15.11.2016
№2120;
дієвий контроль роботи воєнно-наукового товариства курсантів
відповідно до Положення про наукову роботу слухачів (курсантів)
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба, введеного в дію наказом начальника університету від 11.11.2016
№2103.
12. Начальнику відділу навчально-лабораторного забезпечення
організувати матеріально-технічне забезпечення наукової і науково-технічної
діяльності університету на рівні, достатньому для створення та підтримки у
належному стані науково-експериментальної і лабораторної бази наукових
підрозділів, необхідної для ефективного проведення досліджень і розробок у
відповідності до планів та заявок, погоджених заступником начальника
університету з наукової роботи.
13. Помічнику начальника університету – начальнику фінансовоекономічної служби забезпечити своєчасний облік власних надходжень
університету за видами господарської діяльності, пов’язаної зі здійсненням
наукової і науково-технічної діяльності (на вид 1.2.21 – надходжень за
дослідження та розробки, на вид 1.2.6 – надходжень за підготовку та
складання кандидатських іспитів, на вид 1.2.20 – надходжень, пов’язаних з
проведенням наукових конференцій, семінарів, конкурсів та інших наукових
заходів), та контроль за їх використанням в межах відповідних кошторисів на
забезпечення потреб наукової та науково-технічної діяльності університету в
разі погодження заступником начальника університету з наукової роботи.
14. Начальнику служби спеціального зв’язку та захисту інформації –
помічнику начальника штабу зі спеціального зв`язку та захисту інформації
штабу університету:
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організувати планування, виконання та контроль заходів по збереженню
державної таємниці, режиму секретності та захисту інформації з обмеженим
доступом під час проведення наукових досліджень;
налагодити дієву взаємодію з питань захисту інформації та забезпечення
режиму секретності під час виконання наукових досліджень між
університетом і управлінням захисту інформації та криптології Командування
Повітряних Сил Збройних Сил України та органами Служби безпеки України
в Харківській області.
15. Допустити до роботи з матеріалами дисертаційних робіт та
атестаційних справ докторантів, ад’юнктів та здобувачів наукових ступенів,
що містять державну таємницю, співробітників науково-організаційного
відділу університету для виконання посадових обов’язків щодо забезпечення
підготовки в університеті наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації.
16. Начальнику редакційно-видавничого відділу:
врахувати в плані редакційно-видавничої роботи університету видання
наукових праць співробітників університету;
забезпечити виконання палітурних робіт щодо переплетення звітів про
науково-дослідні роботи, оперативні завдання та інші дослідження;
забезпечити своєчасний вихід до друку періодичних наукових видань
університету та збірника тез доповідей на Тринадцятій науковій конференції
університету.
17. Начальнику відділення військово-технічної інформації:
здійснювати інформаційне забезпечення (збирання, обробку, зберігання,
оновлення i поширення інформації) наукової і науково-технічної діяльності,
спрямоване на задоволення потреб підрозділів університету в інформації,
необхідній для створення воєнно-наукової продукції;
забезпечити реєстрацію та облік встановленим порядком створеної
воєнно-наукової продукції;
надавати допомогу авторам університету в оформленні матеріалів
наукових статей при поданні їх для публікування у наукових фахових
виданнях України та забезпечити оформлення матеріалів відповідно до вимог
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
інформувати підрозділи університету про наукові конференції, семінари
інших ВНЗ (НДУ), до участі в яких запрошено науковий і науковопедагогічний склад університету, надавати дієву допомогу у підготовці
встановленим порядком тез доповідей та супровідних матеріалів відповідно до
вимог сторін, що запрошують;
розміщувати на сайті університету та оперативно оновлювати
інформацію з висвітлення заходів наукової і науково-технічної діяльності
(стосовно організації та проведення наукових конференцій, семінарів, нарад,
наукових публікацій у виданнях університету, участі у конкурсах наукових
робіт та ін.).
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18. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу першого заступника начальника університету.
19. Наказ довести до особового складу університету в частині, що
стосується.

ТВО Начальника Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
полковник
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