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1. Загальпi положення

1.1. Ще положеЕнrI визначае ocHoBHi зЕIвдання, функцii, права i вiдповiда-
льнiсть науково-дослiдноi лабораторii будiвельних конструкцiй, обстеження
i паспортизадii будiвель i споруд (надалi Лабораторiя), а також взаемовiдносини з
iншими структурними пiдrоздiлами унiверситету.

1.2. Лабораторiя е струкryрним пiдроздiлом науково-дослiдпоi частини
,Щержавного вищого навчального закJIаду "Криворiзький нацiональний yHiBep-
ситет" (надалi Унiверситет) i у своiй дiяльностi керуеться: чинним законодавст-
вом Украiни, зокрема Конституцiею Украiпи, постановами BepxoBHoi ради
УкраiЪи, постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, Законами Украiни <Про
ocBiry>>, <Про вищу ocBiTy>>, Еормативно-цравовими €tкт,lми MiHicTepcTBa освiти i
науки Украihи, Стаryтом унiверситеry, Правилаrrли внутрiшнього розIlорядку
унiверситеry, накчLзЕIми ректора та цим Положенням.

1.З. Свою наукову дiяльнiсть Лабораторiя здiйснюе згiдно поточних та пер-
спективних планiв, що складаються на пiдставi замовлень MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни та договорiв з пiдприемствalми, установами i органiзацiями.

1.4. Очолюе Лабораторiю науковий керiвник, який призначаеться ЕчIказом
ректора унiверситету за поданням начЕчIьника науково-дослiдноi частини.

1.5. Працiвники Лабораторii приймаються на посади i звiльняються з посад
наказом ректора унiверситету за поданнr{м наукового керiвника Лабораторii i
погодженIuIм з начальником науково-дослiдноi частини, в порядку передбаче-
ному трудовим законодавством.

2. OcHoBHi завдання дiяльностi

Основними завдаЕнями Лабораторii е:

2.1. .Щослiдженнrl стану будiвельних конструкцiй, що знаходяться в експлу-
атацii, оцiнка загЕuIьного технiчного cтitнy та розробка технiчних паспортiв на
булiвлi i споруди.
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На пiдставi результатiв дослiджень розробляються рекомендацii по вiднов'-
ленню окремих пошкоджених та зруйнованих будiвельних конструкцiй, а також
будiвель i споруд в цiлому.

2.2. ВпровадженIш результатiв дослiджень у виробництво.
За необхiдностi Лабораторiя виконуе проектну документацiю, необхiдну для

впровадженшl результатiв дослiджень.
2.З. Розроблення нових методiв дослiдження стану будiвельних конструкцiй.
2.4. Пiдвищення квалiфiкацii науково-педагогiчних працiвникiв унiверси-

тету шляхом пiдготовки кандидатiв i докторiв наук.
2.5. Пропаганда наукових досягнень шляхом участi у конференцiях, ceMi-

нарах, виставках.
' 
2.6. Забезпечення едностi i необхiдноi точностi вимiрювань.

3. Функцii

З. 1 . Лабораторiя виконуе функцii:
- цроводить iнструментапьний контроль якостi будiвельних конструкцiй i

оцiнки технiчного стану будiвель та споруд IIIJuIxoM проведення вимiрювань i
випробувань ix показникiв вiдповiдно до гатryзi атестацii;

- щорiчно скJIадае перелiк засобiв вlлчtiрювальноi технiки (ЗВТ) й узго-
дження ik у встановлеЕому порядку;

- своечасЕо органiзовуе повiрку й атестацiю ЗВТ та випробувального обла-

днання (ВО);

- веде облiк ЗВТ та ВО;
- веде дiловодство вiдносно ме,трологiчних робiт, що проводяться лабора-

торiею;

- актуа-rriзуе нормативнi док)rмеЕти, що скJIадають фонд лабораторii i за-
безпечуе виконання дослiдницьких та метрологiчних робiт;

- цроводить контроль якостi дослiдницьких та метрологiчних робiт, що ви-
конуються лабораторiею вiдповiдно до галузi атестацii;

- проводить внутрiшнiй аудит системи якостi проведення дослiдницьких та
метрологiчнrл< робiт з метою забезпеченЕя ii ефективностi;

- розгляда€ рекламацii та скарги замовникiв на якiсть дослiдницьких та ме-
трологiчних робiт, якi виконЕIно лабораторiею.

3.2. Вiдповiдальнiсть за викоЕанIlя функцiй, покJIадених на лабораторiю.
несе керiвник Лабораторii.

4. Права лабораторii

Лабораторiя мае право:
4.1. Ознайомлюватися з проектами рiшень адмiнiстрацii унiверситеry й на-

уково-дослiдноi чистини, що стосуються дiяльностi лабораторii та, у разi потреби,
брати уrасть в обговореннi цих проектiв.



4.2. Вносити на розгляд керiвництва }IДЧ та унiверситеry пропозицii щодо
удосконалення роботи лабораторii з метою пiдвищенrrя ефективностi наукових
дослiджень.

4.З. Залуrати, в разi потреби, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв yнi-
верситету до виконання науково-дослiднш< робiт в pat},Iк€rx лабораторii.

4.4. Надавати в pEIMKax, визначенIл( свiдоцтвом про атестацiю, пояснеЕцlI та
консультацii виробничому персоналу пiдприемств.

4.5. Вимагати вiд керiвництва унiверситету виконанIuI змвок на забезпе-
чення матерi!ulами, засобами вимiрюва.пьноi технiки, випробувальним та допо-
мiжним обладнанням i iH,

4.6. Брати участь у навчаннях та ceMiнapax за фахом дiяльностi.
4.7.Бржu rIасть в iнформацiйному обмiнi з iншими лабораторiями, що пра-

цюють у тому ж напрямку i в тiй же гаrrузi, цо дозволить полiпшити якiсть до-
слiдницьких та метрологiчних робiт.

5. Вiдповiдальнiсть

5. 1 . Лабораторiя на чолi з керiвником несе вiдповiда.пьнiсть.
5.2. Невиконання покJIадених на них функцiй та обов'язкiв, що передбаченi

цим Положенням.
5.3. Необ'ективнiсть та недостовiрнiсть результатiв дослiджень та вимiрю-

вань, неповне та неправильне проведення вимiрювань, з!tзначених в гатryзi атес-
тацii.

5.4. Порушення конфiденцiйностi iнформацii щодо вимiрювань, Iцо прово-
дяться для стороннlх замовникlв.

5,5. ВикористаннrI для проведення метрологiчних робiт не повiрених ЗВТ:
5.б. НедотримаЕIuI встановлених та узгодженI,D( TepMiHiB проведеншI мет-

рологiчних робiт, несвоечасне скJIаданIrI звiтноi докуtиентацii.

б. Взаемовiдпоспни з iншими пiдроздiлами

Лабораторiя взаемодiе:

6.1. З yciMa структурЕими пiдроздiлами унiверситету - з питань органiзацii
HayKoBoi та пауково-технiчноi дiяльностi унiверситеry, вкJIюч€lючи питання фi-
нансово-господарчого харaктеру.

6.2. З працiвникЕlI\,Iи вiддiлу кадрiв - з питань прийому на робоry, перемi-

щення та звiльЕення працiвникiв, складанIul графiка вiдтrусток, штатного розпису
науково-дослiдноi частини, узгодженшI проектiв наказiв по особовому скJIаду
тощо.

6.З. З науково-виробничим вiддiлом унiверситету в питаннях оформлення та
ведення господарчих договорiв з пiдприемствами, складання aKTiB на оплату
виконавцiв роботи

6.4. З бухгалтерiею унiверситету в питаннях оплати paxyHKiB по договорах,



нарахування заробiтноi плати, ведеЕня табелiв виходiв на роботу.
6.5. З юридичним вiддiлом - з питань юридичноi обфунтованостi проектiв

наказiв, розпоряджень та положень, пiдготовлених науково-дослiдною частиною,
з питань цроведеЕнrI претензiйно-позовноi роботи з пiдприемства-
ми-боржниками.

Проректор з науковоТ роботи

Начальник науково-дослiдноi частини

Начальник вiддiлу кадрiв

Начальник юридичного вiддiлу
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