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1. Заzаllьнi полоясення

1 .1 . Галузева проблемна лабораторiя оперативного контролю та управлiння якiстю

мiнеральноТ сировини (гаrrузева гrроблемна лабораторiя ОКУЯМС) е структурним

пi,цроздiлом науково-дослiдноi частини !ержавного вищого навчаJIьного закладу

кКриворiзъкий нацiона-ltьний унiверситетD (ДВНЗ кКНУ>) i у своТй дiяльностi керусться

Статутом унiверситету, Положенням про науково-дослiдну частину (НД{) та цим

положенням.

L.2. Лабораторiя створюеться, лiквiдуеться та реорганiзуеться наказом ректора ДВНЗ
<Криворiзький нацiональний унiверситет)).

t"З. Свою науково-технiчн} дiяльнiсть лабораторiя здiйснюе згiдно поточних та перспек-

ТиВних планiв, Iцо складаються на пiдставi замовлень MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та

договорiв з пiдпри€мствами i органiзацiями.

t "4. ОчОЛЮе лабораторiю науковий керiвник, який призначаеться наказом ректора унiверси-
тету за поданням начЕцIьника науково-дослiдноТ частини

1.5. Працiвники лабораторii приймаютъ ая напосади i звiлъняються з посад наказом ректора

унiверситету за поданням наукового керiвника лабораторii i погодженням з начаJIьником

науково -дослiдноi часини.

1.6. У своiй практичнiй дiялъностi спiвробiтникИ лабораторiI керуютъся постановами,

розпсряджеЕнями, нак€}зами, методичними, нормативними та iншими док}ментами i
матерiалами керiвних органiв Украiни, Статутом унiверситету та цим Положенням.
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2.1. Виконання науково-дослiдних i експериментаIIьних робiт вiдповiдно до ilерспектив

розвитку науково-технiчноТ полiтики унiверситету, держзамовлень i госпдоговорiв з

контролю якостi сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв i готовоi продукцii, з метою ik

вiдповiдностi дiючим виробничим стандартам, технiчним умовам та екологiчним стандартам.

2.2. Виконання студентських дослiдних, лабораторних та trрактичних робiт згiдно

навчальних планiв унiверситету

2.3. Розроблоння нових методiв визначення якостi продукцii, оцiнки якостi матерiалiв,

розробки методик та iнструкцiй з поточного контролю якостi продукцii та впровадження у

виробництво наукових розробок.

2.4. Впровадження у навчаJIьний процес розробок лабораторii з дослiджень по контролю та

управлiнню якостi мiнералrьноi сировини шляхом проведення лекцiй, лабораторних i

практичних занять.

2"5. Пiдвиlцення кваrriфiкацiТ науково-педагогiчних працiвникiв унiверситету шляхом

пiдготовки кандидатiв i докторiв наук.

2.6. Проведення наукових конференцiй та ceMiнapiB за r{астю студентiв.

2.7.Участь в мiських, обласних i загаJIънодержавних виставках нових досягнень науки та

технiки.

2.8. Пiдготовка пiдр1.,lникiв, монографiй i науково-технiчних публiкацiй.

3. Функцii

З. 1 . Лабораторiя дослiджуе та розробляс методи та прилади з визначення якостi продукцii,

оцiнки якостi матерiа-шiв, розробляе методики та iнструкцii з поточного контролю якостi

продукцii та впровадження у виробництво наукових розробок.

з.2. Науково-дослiдна робота лабораторii виконуеться на ocHoBi планiв робiт, затверджених

IVIiHicTepcTBa освiтИ i наукИ УкраiЪИ, та пО договор ах з пiдприемствами i органiзацiями у
}.{ежах затвердженого лабораторii плану. Поточна звiтнiстъ про виконанi роботи регулюеться

умовами договорiв iз замовниками

з"3. Розрахунки iз пiдгlриемствами i органiзацiями за виконанi роботи здiйснюютъся за

договiрними цiнами на пiдставi aKTiB приймання-здавання виконаних робiт. З.4. Щоговiрнi

цiни на науково-технiчну продукцiю лабораторii визначаються за домовле-нiстю cTopiH,

згiдно чинного законодавства.

з.5. Збитки та втрати у роботi лабораторii вiдшкодовуються за рахунок фiнансових надход-

жень до лабораторii.

з.6. Щослiдження та науково-технiчнi роботи виконуютъся науковими, технiчними
гlрацiвниками та допомiжним персоналом лабораторii, студеIIтами та аспiрантами



унiRерситету. а також сумiсниками iз чис-itа науково-педагогiчних працiвникiв унiверситету

та окремих фахiвцiв iншlих органiзацiй у Nrежах фактичного фонлу заробiтноТ плати.

4. прАвА
Мас, право:

4.1. Ознайош,tлюватися з проектами рitпень адмirriстрачiТ унiверси,гету 
,га науково-дослiднсlТ

tIистини. що стосук)ться дiяльностi лабсlраторiТ та, в разi потреби, приймати участь у

обговtlреннi цих проектiв,

4.2. Вн.осити на розгляд керiвництва FrДЧ та унiверситету пропозицiТ щодо удосконzlJIення

роботи лабораторii ,з мето}о пiдвиrцення ефективностi наукових досJriджень.

4.З . Залучати. в разi по,греби. фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв 1rнiверситету до

виконання науково-дослiдних робiт в рамках лабораторii.

4.4. Структуру проблемноi' лабораторiТ розробляс науковий керiвник вiдповiдно до обсягу та

направленостi наявних замовлень MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни. промислових

ttiдприt N4с,гв i органiзацiй з подальшим затвердженням ректором унiверсите,гу.

4.5. При лiквiдацiТ або реорганiзаrtiТ лабораторiI працiвникам, якi звiльняються, гарантусться

д()держання''Тх прав та iHTepeciB вiдповiдно до трудового законодавства УкраТни.

5. вIдповIдАльнIсть
Лабораторiя несе вiдповiдtа-гtьн icTb :

5. l . За ненсL,lежне виконання або невиконан}Iя завдань та функцiй, що перелбаченi цим

Ilолох<енням. наказами. розпорядженнями ректора - в межах, визначеним законодавством

УкраТни.

5.2. За правопOрушення, cкocнi працiвниками лабораторiТ у процесi виконання покладених на

HLIх завдань та функцiЙ в межах, визначе}tих чинним адмiнiстративt{им. кримiнальним та

ци вiльним законOдавством УкраТни.

5.3. За [{анесення працiвниками лабораторiТ матерiальноТ шкоди в межах. визначених

чинним цивiльни]u законодавством та законодавством про працкl УкраТни.

5 .4. За порушення працiвниками лабораторiТ правил пожежноТ безпеки, охорони працi.

санiтарно-гiгiснillних норм - в межах. передбачених чинним законодавством УкраТни-га

правилами вI-Iутрlшнього тр},дового розпорядку унltsерсите,Iу.

5.5. За недостовiрнiсть та несво€часнiсть подання iнформацiТ в межах компетенцiТ

лабораторiТ.

б. взА€,модIя з Iншими пIдроздIлАми

/{:lя викOнаtlня обов'язкiв r,a реалiзацiТ прав лабораторiя взасмодiс::
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6.1 . З керiвникаN{и структурних пiдроздiлiв науково-дослiдноТ .lастини - з питань щOдо

прийом,v на роботу, перемiшiенням та звiльненняN,{ працiвникiв, пiдготовки проектiв рiшень
про заохочеl{ня працiвникiв, з питань пiдготовки iнших документiв. необхiдних для пок-па-

дених на lrабораторiю завдань.

6.2.З вiддiлом кадрiв унiверситету - узгодження гlроектiв наказiв про прийом та звi.llьнення

працiвнрtкiв _пабсrраторiТ. якi виконують дослiдхtення, та одерх(ання консультацiй з кадрових

питань.

6.З. З бухгшrтерiеrо унiверситету - з lrитань оплати працi працiвникiв, свосчасноТ с,lпзlати

ToBapiB. та послуг, що закуповуються лабораторiсю для виконання своТх функцiй, iнших

питань стосOвно бухга-,чтерського облiку та звiтнос,гi.

б.4. З питань дотриман}rя HopTvt радiаrtiйноТ безпеки згiдно (ОСПУ-2005)). норм радiацiйноi
безпеки. УкраIни кНРБУ-97> та вимог трудового законодавства про охорону працi

лабораторiя взасN,Iодiс з вiддiлом охорони працi унiверсите,гу та вiдповiдними органiзацiями

виtцого рiвня.

б.5. З пiдгrрис:мствами замовниками наукових

документiв, необхiдних для виконання робiт,

aKTiB прийма,ння-здавання робiт.

робiт - з питань

розрахунку за 9+

одержання iнформацiТ та

цонаннi роботи на пiдставi

Начаrьник н ауково-дослiдrrоТ
частини

Проректор з науковоТ роботи

Начальник вiддiлу кадрiв

Начальник юридичного вiддi-llу
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Голова профспiлкового KoMiTeTy
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