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1. Загальнi положення

1.1. Науково_дослiдна частина с структурним пiдроздiлом Щержавного вИЩоГо

навчального закладу кКриворiзький нацiональний унiверсиТеТ)).
1.2. Роботу науково-дослiднот частини очолюе начiшъник, який призначастъся

i звiлънясться з посади наказом ректора унiверситету за поданням проректора з на-

уковоi роботи унiверситету i безпосередньо пiдпорядковусться проректорУ З НаУко-

воТ роботи.
1.З. За вiдсутностi начаJIьника науково-дослiдноi частини, його обов'язки ВИ-

конус заступник або особа, призначена наказом ректора унiверситету за поДанНЯМ

проректора з науковоТ роботи унiверситету, яка набувае вiдповiдних ПраВ Та НеСе

вiдповiдалънiсть за належне виконання покладених на неi обов'язкiв.

1.4. У своТй дiяльностi науково-дослiдна частина керуетъся: чинним закоНо-

давством УкраIни, зокрема, Конституцiсю УкраIни, постановами ВерховнОi РаДи

Украiни, постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни, Законами УкраТни <Про ocBi-

ту)), <Про виЩу ocBiTy>, <Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть)), кПро прiо-

ритетнi напрями розвитку науки i технiки)), указами й розпорядженнями Президен-

та УкраТни, наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 01.06.200б Nр422

кЩодо Положення про органiзацiю науковоi, науково-технiчноi дiяльностi у ВИЩИХ

навчальних закJIадах III та IV piBHiB акредитацiI>, нормативно-правовими акТаМИ

MIiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, постановами i розпорядженнями КабiнетУ

MiHicTpiB Украiни, Статутом унiверситету, Правилами внутрiшнього розпоряДкУ

унiверситету, наказами ректора та цим Положенням.

2. OcHoBHi завдання дiяльностi

2.|. Органiзацiя та проведення фундаментаJIъних, пошукових i приклаДниХ

дослiджень та розроблення наукосмноi технiки i технологiй за прiоритетними дер-

жавниМи напрямами розвитку науки i технiки вiдповiдно до напрямiв дiяльностi

унiверситету.
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2.2. Здtйснення безперервного цик.тIу науково-технiчноi дiяльностi вiд фунда-

ментальних, пошукових дослiдженъ до використання науково-технiчних розробок
проектними органiзацiями та впровадження ik у виробництво.

2.3. Залучення науково-педагогiчних працiвникiв до формування й вирiшення

технiчних, соцiалъно-економiчних та екологiчних проблем регiону i держави в цi-

лому.

2.4.Пiдтримка iснуючих та формування нових наукових шкiл.

2.5. Пiдтримка наукових дослiджень молодих вчених та широке залучення до

науково-технiqноi дiяльностi талановитоi студентськоТ молодi.

2.6. Забезпечення iнтеграцiТ науковоi дiялъностi, навчалъного процесу i виро-

бництва.

2.7. Створення виконавцям науково-дослiдних? дослiдно-технологiчних i про-

ектних робiт необхiдних умов, якi стимулюють розробку технiчних i технологiчних

нововведень, забезпечують скорочення iнновацiйного цишIу ((наука - виробництво>>

та сприяють пiдвиrценню конкурентоспроможностi науково-технiчноТ продукцii

унiверситету.
2.8. Розвиток i реалiзацiя iнтеграцiI фундаментальних i прикладних дослi-

джень мiж виIцими навчалъними закJIадами, г€lJIузевими iнститутами та iнститута-

ми Нацiональноi академii наук.

2.9. Прискорення процесу евроiнтеграцii+ шляхом розвитку взаемовигiдних

мiжнародних науково-технiчних зв'язкiв, виконання спiлъних науково-дослiдних

проектiв, мiжнародного обмiну науково-технiчною iнформацiею, технологiями,

опублiкування спiльних статей, монографiй, проведення мiжнародних конферен-

цiй, виставок тощо з одночасним збереженням та захистом нацiональних прiорите-

TiB.

2.|0. Органiзацiйне та методичне керiвництво винахiдницькою i патентно-

лiцензiйною роботою, захист прiоритету результатiв наукових дослiджень, оформ-

лення заявок на потенцiйнi винаходи (вiдкритгя).

2.||. Розвиток експериментаJIъноТ та матерiально-технiчноI бази унiверситету
за рахунок центрitлiзованих капiтчLльних вкJIадень, коштiв вiд виконання госпдого-

BipHoi науковоi дiяльностi, продажу лiцензiй та за рахунок благодiйних BHecKiB пiд-

присмств i органiзацiй.

2.Т2. Нормативно-методичне та iнформацiйно-довiдкове забезпечення науко-

воi i науково-технiчноТ дiялъностi стандартами Украiни, тематичними збiрниками9

комп'ютерними базами даних унiверситеry, регiону, головного науково-дослiдного

центру Украiни з проблем науково-технiчноi та економiчноi iнформацiТ (YKpIH-

TEI).

2 .LЗ. Подальший розвиток iнфраструктури науковоi дiялъностi унiверситету.



3 .  Фу нкці ї  

 

3.1. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно- 

технологічних і проектних робіт за напрямами наукової діяльності університету 

згідно пріоритетних державних напрямів розвитку науки і техніки. 

3.2. Виготовлення дослідних зразків і малих серій розроблених виробів та 

пристроїв. 

3.3. Виконання наукових та науково-технічних досліджень на підставі 

договорів про творчу співдружність з організаціями та підприємствами, у тому числі 

із зарубіжними. 

3.4. Надання консультаційних та науково-виробничих послуг, проведення 

наукової та науково-технічної експертизи. 

3.5. Проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок тощо. 

3.6. Видання фахових збірників наукових праць за напрямами наукової 

діяльності університету. 

3.7. Реклама інноваційних розробок університету. 

3.8. Інші види діяльності, визначені Законами України «Про освіту», «Про 

наукову та науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки». 

3.9. Реєстрація науково-дослідних робіт  в УкрІНТЕІ та зберігання звітів про 

виконання науково-дослідних робіт. 

 

4 .  Права  

 

4.1. Створення науково-технічної продукції з таких основних напрямів: 

- інженерні пошуки; 

- еколого-геологічні пошуки; 

- охорона навколишнього середовища; 

- механізація та автоматизація технологічних процесів; 

- програмне забезпечення автоматизованих систем управління; 

- розробка родовищ і збагачення корисних копалин; 

- економіка підприємств; 

- охорона праці; 

- маркшейдерське забезпечення гірничих, будівельних та інших робіт; 

- електрифікація підприємств; 

- енерго- та ресурсозбереження; 

- шахтне і підземне будівництво; 

- розроблення містобудівної документації; 

- архітектурне проектування; 

- будівельне проектування; 

- проектування спеціальних розділів проектів; 
 



- технологiя проектування (в окремих галузях промисловостi та окремих еле-

MeHTiB господарського комплексу) ;

- виробництво будiвельних конструкцiй та виробiв;

- будiвельно-монтажнi роботи;

- обстеження та паспортизацiя будiвgлъ, споруд, мереж;

- контроль якостi промисловоТ продукцii;

- геодезичнi, кадастровi, топографо-г9одезичнi та картографiчнi роботи;

- розроблення iнновацiйних методiв навчання.

4.2. Ознайомлення з проектами рiшень та iншими документами адмiнiстрацiТ

унiверситету, що стосуються науковоТ та науково-технiчноТ дiяльностi.
4.3. Внесення на розгляд адмiнiстрацii унiверситету пропозицiй rцодо вдоско-

налення роботи науково-дослiдноi частини з метою пiдвищення ефективностi нау-

кових дослiджень, зокрема збiльшеннrl коефiцiенту спiввiдношення витрат на нау-

ково-технiчнi роботи по спецiальному фонду бюджету до коштiв загального фонду,

якi видiляе MiHicTepcTBo освiти i науки на виконання фундаментальних i пошуко-

вих дослiдженъ.

4.4. Залучати до виконання наукових дослiджень окремих фахiвцiв, науково-

дослiлнi, мiжкафедральнi HayKoBi, виробничо-технiчнi пiдроздiли, якi здiйснюють

наукову та науково-технiчну дiяльнiстъ i вiддiли унiверситету з органiзацiТ, коор-

динацiТ й забезпечення цiеi дiяльностi.
4.5. Вiдповiдно до мети i задач свосi дiяльностi користуватися примiщеннями

та матерiальними цiнностями.
4.6. Здiйснювати контроль за взаеморозрахунками з пiдприсмствами-

замовниками наукових та науково-технiчних робiт, залучаючи до цiсi роботи, при

необхiдностi, працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв унiверситету.

5. Вiдповiдальнiсть
Працiвники науково-дослiдноi частини на чолi з начzшьником несуть вiдповi-

дальнiстъ:

5.1. За неналежне виконання або невиконання завдань та функцiй, що перед-

баченi цим положенням, наказами, розпорядженнями ректора - в межах, визначе-

них чинним законодавством Украiни про працю.

5.2. За правопорушення, cKoeHi працiвниками науково-дослiдноТ частини в

процесi виконання покJIадених на них завдань та функцiй, - в межах, визначених

чинним адмiнiстративним, кримiнальним та цивiльним законодавством УкраТни.

5.3. За нанесення працiвниками науково-дослiдноТ частини матерiальноi шко-

ди - в межах, визначених чинним цивiльним законодавством та законодавством про

працю Украiни.



5 .4. За порушення працiвниками науково-дослiдноi частини правил пожежноi

безпеки, охорони працi, санiтарно-гiгiснiчних норм - в межах, передбачених чин-

ним законодавством Украiни та правилами внутрiшнього трудового розпорядку

унiверситету.
5.5. За недостовiрнiсть та несвоечаснiсть подання iнформацiТ в межах компе-

тенцii науково-дослiдноТ частини.

б. Взаемовiдносини з iншими пiдроздiлами

Для виконання обов'язкiв та реалiзацii прав науково-дослiдна частина взасмо-

дiе:

6.1. З yciMa структурними пiдроздiлами унiверситету - з питанъ органiзацii на-

уковоi та науково-технiчноi дiяльностi унiверситету, вкJIючаючи питання фiнансо-
во-господарчого хар актеру.

6.2. З працiвниками вiддiлу кадрiв - з питань прийому на роботу, перемiщення

та звiльнення працiвникiв, скJIадання графiка вiдпусток, штатного розпису науко-

во-дослiдноi частини, узгодження проектiв наказiв по особовому скJIаду тоIцо.

6.З. З бухгалтерiсю - з питань оплати працi та вiдряджень працiвникiв науко-

во-дослiдноi частини, оплати paxyHKiB на придбання матерiалiв, робiт та послуг

cTopoHHix органiзацiй, оплати пiдприемствами-замовниками виконаних науково-

дослiдних та науково-технiчних робiт тощо.

б.4. З виробничим вiддiлом - з питанъ проведення тендерних процедур закупi-

вель матерiалiв, робiт та послуг cTopoнHix органiзацiй, необхiдних для здiйснення

науково-дослiдноi дiяльностi унiверситету.
б.5. З юридичним вiддiлом - з питань юридичноi обГрунтованостi проектiв на-

казiв, розпоряджень та положень, пiдготовлених науково-дослiдною частиною, з

питань проведення претензiйно-позовноi роботи з пiдпри€мствами-боржниками.

Проректор з науковоi роботи

Начальник науково-дослiдноi частини

Начальник вiддiлу кадрiв

Начальник юридичного вiддiлу

Погоджено

Голова профспiлкового KoMiTeTy

В.С. Моркун

Д.В. Бровко

В.Г. Щемчишина

О.С. Полiщук

В.П. Щокiн


