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1. Загальнi положення

1,1, I-{e Положення визначае ocHoBHi завдання, функцiТ та вiдповiдальнiсть
вiддiлу науково-технiчнот iнформацiт (далi Вiддiл), а також взаемовiдносини
його з iншими структурними пiдроздiлами.
1,2, Вiддiл с структурним пiдроздiлом науково-дослiдноi частини Щержавно-ГО ВИЩОГО НаВЧаЛЬНОГО ЗаКЛаДУ ККРИВОРiзький нацiональний yHiBepcиTeT).
1,з, У своТй дiяльностi Вiддiл п.руЬrься чинним законодавством, зокрема: За-конами Украiъи, Постановами Верховнот Ради Украiъи, указами та розпоря-дженнямИ Президента УкраiЪи i Кабiнету MiHicTpiB УфаТни, MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни' Положенням про науково-дослiдну частину та цимп
l lоложенням.
L4, Вiддiл очолюе завiдувач i пiдпорядковуеться начальнику науково-
дослiдноi частини.
1,5, Вiддiл взаемодiе з кафедрами та iншимиструктурними пiдроздiлами y'i-
верситету.
1,6, Змiни i доповнення до цього Положення розробляються завiдувачем Вiд-
дiлу та вносятъся на пiдставi наказу ректора унiвьрситету.
1,7, Працiвники ВiддiлУ призначаютьс я на.rо.uдУ i звiлiняються з посади ре-ктором унiверситету за погодженням з проректором з науковоi роботи та на-чальником науково-дослiднот частини в порядку, передбаченому трудовим
законодавством.

?. СrРуктура вiддiлУ наукоВо-технiчноi iнформацii
2,1, Структуру i штатну кiлькiсть вiддiлу ,urъфджуе ректор унiверситету ви-ходячи з умов i особливостей дiяльностi за поданням проректора з науковоТ
роботи i за узгодженням з начальником науково-дослiднЪт 

"u.r""".2,2, Що склаДу вiддiлу входять завiдувач вiддiлом, пров iднийфахiвець, TexHiK
I категорii, фахiвець I категорii.
2,з, Началъник науково-дослiдноТ частини розгrодiляе обов'язки мiж спiвробi-
тникаМи вiддiлу i затверДжус ikHi посадовi iнструкцiТ.

3, МеТа, ЗаВДаННЯ Та фУнкцii вiддiлу науково-технiчноi iнформацii
З, 1, ЗДiЙСНеННЯ ОПеРаТИВноi органiзацiйнЪ-науковот дiяльнiстi по виконанню
наукових дослiджень i науково-технiчних розробок за напрямами науково-



технічної діяльності університету. 

3.2. Здійснення підготовчих робіт для проведення науково-технічних конференцій 

та семінарів. 

3.3. Здійснення державної реєстрації науково-дослідних робіт. 

3.4. Організація контролю підготовки звітної документації по науково-дослідним 

роботам та слідкування за їх зберіганням. 

3.5. Забезпечення своєчасного виконання науково-дослідної частини наказів, 

розпоряджень МОН України та інших документів. 

3.6. Здійснення популяризації наукових досягнень університету. 

3.7. Згідно із Законом України "Про захист персональних даних" Відділ забезпечує 

використання персональних даних працівників та не допускає їх розголошення у 

будь-який спосіб. 

3.8. Здійснює роботу стосовно видання збірників наукових праць за напрямками 

наукової діяльності університету. 

3.9. Отримує та систематизує результати наукової роботи кафедр університету. 

3.10. Здійснює наукову, методичну й організаційну роботу з розвитку різних форм 

наукової творчості студентів у взаємозв'язку з навчальним процесом і в позаурочний 

час. 

3.11. Здійснює аналіз наукової діяльності наукових та науково-педагогічних 

працівників університету 

3.12. Готує інформацію та необхідні матеріали для кафедр, факультетів, начальника 

науково-дослідної частини, проректора з наукової роботи, ректора. 

3.13. Приймає участь в заходах, направлених на укріплення порядку та дисципліни 

в університеті, додержується норм трудового законодавства та правил внутрішнього 

розпорядку. 

3.14. Вивчає досвід науково-організаційної роботи інших вищих навчальних 

закладів і наукових установ та розробляє пропозиції щодо підвищення ефективності 

наукової діяльності науково-дослідної частини університету. 

3.15. Реєструє науково-дослідні роботи в УкрІНТЕІ з оформленням реєстраційних 

карток. Отримує від керівників НДР звіти та їх зберігає, передає електронні варіанти 

звітів у УкрНТЕІ, оформлює інформаційні і облікові картки. 

 

4. Права та обов’язки відділу науково-технічної інформації 

4.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва університету щодо роботи 

науково-дослідної частини. 

4.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи 

науково-дослідної частини з метою підвищення ефективності наукових досліджень. 

4.3. Залучати, в разі потреби, фахівців усіх структурних підрозділів науково- 

дослідної частини до виконання покладених на нього завдань. 

4.4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосередньо начальника 

науково-дослідної частини документи, необхідні для виконання, покладених на 

Відділ завдань. 

 

5. Відповідальність відділу науково-технічної інформації 

Працівники Відділу несуть відповідальність: 

5.1. Працівники Відділу на чолі з завідувачем несуть персональну відповідальність за 

своєчасність виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок. 



5.2_ Працiвники Вiддiлу, якi не своечасно або не в повному обсязi виконують
науково-технiчнi роботи Вiддiлу несуть вiдповiдальнiсть у встановленому
законодавством порядку.

б. Взаемодiя вiддiлу науково-технiчноi iнформацii з iншими пiдроздiлами

ВiДДiЛ ВЗаеМодiе з yciMa структурними пiдроздiлами унiверситету.
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