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1. Загальнi положеЕня

1.1. Це положенцrI визначае ocHoBHi завдання, функцii, права i
вiдповiдальнiсть проблемноi лабораторii фiзико-технiчнш< пiоблем розробки
рудних родовищ (надалi Лабораторiя), а також взаемовiднъсини з iйими
структурними пiдроздiлами унiверситеry.

1.2. Лабораторiя е структурним пiдроздiлом науково-дослiдноi частини
,Щержавного вищого IIавчЕlпьного з€кладу <Криворiзький нацiональний
унiверситет> (далi Унiверситет) i у ."ой дi-Ъ*о.Ъi *.ру"r""* чиIlним
законодавством Украiни, зощрема Констиryцiею Украй, постановами
B_epxoBHoi ради Украiни, постановами Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, Законалли
|уliЪ" <Про ocBiTy>, <Про вищу ocBiry>, нормативЕо-прЕrвовими актами
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, СтЬryтом унiверситеry, Правилами
внутрiтттнього розпорядку унiверситету, Еак€вЕtми ректора та цим Положенням.

1.з. Свою наукову дiяльнiсть Лабораторiя Ъдiйснюе згiдно поточних та
перспективних плалiв, що складаються Еа пiдставi замовлень MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни та договорiв з пiдприемствами, устаIIоваI\4и i
органiзацiями.

1.4. очолюе Лабораторiю науковий керiвник, який призначаеться накЕвом
ректора унiверситеry за поданням начЕLтIьника нчуко"о-дослiдноi частини.

1.5. Працiвники Лабораторii приймаються на посади i звiльняються з посад
наказоМ ректора унiверситеry за поданням Еаукового керiвника лабораторii i
погоджецIUIм з ЕачальIlиком науково-дослiдноi частини, в порядку
передбаченому трудовим зaконодавством.

2. Осповнi завдання дiяльностi

Основними з.вданнями Лабораторii е:

2.1. Виконання науково-дослiдних i експериментЕtльIlих робiт вiдповiдIо до
перспектив розвитку науково-технiчноI полiтики унiверситеry, держзамовлень i
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госпдоговорiв з розробки рудЕих родовищ пiдземним способом.

2.2. Виконання студентських дослiднrо<, лабораторних та пр€жтичних робiт
згiдно навча.пьних планiв унiверситеry.

2.3. Розроблення нових методiв визначення гiрського стану масиву,

розробки методик та iнструкцiй з розробки родовищ пiдземним та вiдкрито-

пiдземним способом, а також впровадження у виробництво наукових розробок.
2.4. Впровадження у навчальний процес розробок ЛабораторiТ шляхом

проведення лекцiй, лабораторних i практичних занять.

2.5, Пiдвищення квалiфiкацii науково-педагогiчних працiвникiв

унiверситеry rrlпяхом пiдготовки кандидатiв i докторiв наук.

2,6. ПроведеннrI наукових конференцiй та ceMiHapiB за )частю сryдентiв.

2.7. Участь у мiських, обласних i загальнодержавних виставкЕIх HoBlD(

досягЕень науки i технiки.

2.8. Пiдготовка пiдручникiв, монографiй i науково-технiчних публiкацiй.

3. Функцii

3.1. Лабораторiя розробляе методики та iнструкцii з видобутку корисню(

копалиЕ та впровадження у виробництво Еаукових розробок.
3.2. Науково-дослiдна робота Лабораторii виконуеться на пiдставi планiв

робiт, затверджених MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, та по договор€lх з

пiдприемствами i органiзацiями у межах затвердженого Лабораторii плану.

Поточна звiтнiсть про викончlнi роботи реryлюеться умовами договорiв iз

замовциками.

3,3. Розрахунки з пiдприемствzllvrи i органiзацiями за викоЕанi роботи
здiйснюються за договiрними цiнами на пiдставi aKTiB приймання-здавання

виконаних робiт.

3,4. ,Щоговiрнi цiни на науково-технiчну продукцiю Лабораторii

визЕачаються за домовленiстю cTopiH, згiдно чинного законод€lвства.

3.5. Збитки та втрати у роботi Лабораторii вiдшкодовуються за рахунок

фiнансових Еадходжень до Лабораторii.

З.6. Щослiдження та науково-технiчнi роботи виконуються науковими2

технiчними працiвниками i допомiжним персонalJIом Лабораторii, студентами та

аспiрантами унiверситеry, а також сl,лиiсниками з числа на)rково-педагогiчних



працiвникiв унiверситету й окремих фахiвцiв iнших органiзацiй у межах

фактичного фонду заробiтноТ плати.

4. Права

Лабораторiя мае право:

4.1. Озцайомлюватися з проектЕlми рiшень адмiнiстрацii унiверситеry та

IIауково-дослiдноi чистини, що стосуються дiяльностi Лабораторii та, в разi
потреби, брати участь у обговореннi цих проектiв.

4.2, Вносуlти на розгляд керiвництва Н{Ч та унiверситету пропозицii щодо

удосконЕrлення роботи Лабораторii з метою пiдвищення ефективностi наукових

дослiджець.

4.З. Залучати, в разi потреби, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв

унiверситеry до виконання науково-дослiдних робiт в рамках Лабораторii.

4.4. Структуру Лабораторii розробляе науковий керiвник вiдповiдно до

обсяry та направленостi наявних замовлеЕь MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи,

промислових пiдприемств i органiзацiй з под.lльшим затвердженням ректором

унiверситеry.
4.5. За лiквiдацii або реорганiзацii Лабораторii працiвникам, якi

звiльняються, гарантуеться додержання iх прав та iHTepeciB вiдповiдно до

трудового з€lкоIIодавства УкраiЪи.

5. Вiдповйальпiсть

Лабораторiя на чолi з керiвником несе вiдповiдальнiсть:

5.1. За Ееналежне виконання або невиконЕIнюI завдань та функцiй, що

передбаченi цим Положенням, накЕIзап4и, розпорядженнями ректора - в межах,

визначеЕим закоЕодавством Украiни.

5,2. За правопорушення, cKoeHi працiвниками,Лабораторii у процесi

виконЕlнЕrl покладених на них завдань та функцiй - у межах, визначених чинним

адмiнiстративним, кримiнаJIьним та цивiльним законодавством УкраiЪи.

5.З. За нанесення працiвникал,tи Лабораторii MaTepia-Ttbнoi шкоди - в межах,

визначеЕих чиЕним цивiльним законодавством та законодавством про працю

УкраiЪи.

5.4. За порушенIи працiвниками Лабораторii правил пожежноi безпеки,



охорони працi, санiтарцо-гiгiенiчних норм - в межах, передбачених чинним

законодавством Украiъи та правилами внутрiшнього ц)удового розпорядку

унiверситету.

5.5. За недостовiрнiсть та несвоечаснiсть подання iнформацll в межах

компетенцiТ ЛабораторiТ.

б. Взаемодiя з iншпми пiдроздiлами

Лабораторiя взаемодiс:
,6.1. З yciMa структурними пiдроздiлами унiверситету - з питаЕь органiзацii

HayKoBoi та Еауково-технiчноi дiяльностi унiверситеry, вкJIючаючи питання

фiнансово-господарчого харЕктеру.

6.2. З працiвниками вiддirry кадрiв - з питчlнь прийому на робоry,
перемiщення та звiльнення працiвникiв, скJIадання графiка вiдпусток, штатного

розпису Еауково-дослiдноi частини, узгодження проектiв наказiв по особовому
складу тощо.

6.З. З науково-виробничим вiддiлом унiверситету в гIитаннях оформлення
та веденнrI господарчих договорiв з пiдприемствalми, складання aKTiB на оплату
виконавцiв роботи.

6.4. З бухгалтерiею унiверситеry в пит.lнIuIх оплати paxyHKiB по договорЕtх,
HapaxyвaнюI заробiтноi плати, ведення табелiв виходiв на робоry.

6.5. З юриличним вiддiлом - з питань юридичноi обrрунтованостi проектiв
наказiв, розпоряджень та положень, пiдготовлених науково-дослiдною
частиною, з питань проведення претензiйно-позовцоi роботи з пiдприемствами-
боржниками.

Проректор з науковоТ роботи

Начальник науково-дослiдноТ частини

Начальник вiддiлу кадрiв

Начальник юридичного вiддiлу
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