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1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відпо
відальність інженера II категорії науково-виробничого відділу.

1.2. Посада інженера II категорії науково-виробничого відділу належить до 
категорії "Фахівці".

1.3. Призначення на посаду інженера II категорії науково-виробничого від
ділу та звільнення з неї здійснюється наказом ректора університету за поданням 
начальника науково-дослідної частини з дотриманням вимог Кодексу законів 
про працю України.

1.4. Інженер II категорії науково-виробничого відділу безпосередньо підпо
рядковується завідувачу науково-виробничого відділу науково-дослідної части
ни та начальнику науково -дослідної частини.

1.5. За відсутності інженера II категорії науково-виробничого відділу, його 
обов'язки виконує особа, призначена ректором за поданням начальника науково- 
дослідної частини, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за на
лежне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4. У своїй діяльності інженер II категорії науково-виробничого відділу 
керується чинним законодавством, зокрема конституцією і Законами України: « 
Про освіту», « Про вищу освіту», «Про науково-технічну діяльність». Указами і 
розпорядженнями Президента України, постановами Верховної ради України, 
нормативно -  правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом 
ДВНЗ « Криворізький національний університет», правилами внутрішнього роз
порядку, наказами ректора університету та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки
Інженер II категорії науково -виробничого відділу:

2.1. Здійснює перевірку та систематизацію поточної документації по фун
даментальних та прикладних дослідженнях і науково-технічних розробках за

напрямами науково-технічної діяльності університету.
2.2. Здійснює збір та опрацювання інформації про науково-технічну діяль

ність по завданню завідувача науково-виробничого відділу та начальника науко
во-дослідної частини.
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2.3. Виконує брошурувально-палітурні роботи документації науково- 
дослідної частини.

2.4. Оформляє, відправляє та одержує поштову кореспонденцію науково- 
дослідної частини.

2.5. Приймає участь в заходах, направлених на укріплення порядку та дис
ципліни в науково-дослідній частині, додержується норм трудового законодав
ства та правил внутрішнього розпорядку.

2.6. Приймає участь у заходах, направлених на укріплення порядку та дис
ципліни в науково-виробничому відділі, додержується норм трудового законо
давства та правил внутрішнього розпорядку.

2.7. Дбає про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я 
оточуючих працівників в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебу
вання на території університету.

2.8. Додержується зобов’язань щодо охорони праці, виконувати правила 
пожежної безпеки, дотримуватися правил дорожнього руху

2.9. Проходить в установленому законодавством порядку попередні та пері
одичні медичні огляди.

2.10. Згідно із Законом України "Про захист персональних даних" викорис
товує персональні дані тільки відповідно до своїх професійних обов’язків, не 
допускає розголошення у будь-якій спосіб персональних даних, які їй були дові
рені.

3. Права

Інженер II категорії науково-виробничого відділу має право:
3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва науково-дослідної 

частини та університету, що стосуються його діяльності.
3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення робо

ти, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
3.3. Вимагати та отримувати від працівників структурних підрозділів і фахі

вців науково-дослідної частини за дорученням завідувача науково-виробничого 
відділу інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових 
обов’язків.

3.4. Вимагати від працівників науково-дослідної частини своєчасного офо
рмлення і подання документів, необхідних для виконання своїх безпосередніх 
посадових обов’язків.

4. Відповідальність

Інженер II категорії науково-виробничого відділу несе відповідальність:
4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 

передбачені цією посадовою інструкцією, у межах, визначених законодавством 
про працю України.

4.2. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивіль
ним законодавством та законодавством про працю України.

4.3. Порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно- 
гігієнічних норм притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у



випадках, передбачених законодавством України та правилами внутрішнього 
трудового розпорядку університету.

5. Інженер II категорії науково-виробничого відділу повинен знати:

5.1.Закони і постанови законодавчих органів України, що визначають на
прямки розвитку науки і техніки.

5.2.Постанови, розпорядження, накази та інші розпорядчі документи ви
щих органів та університету, що відносяться до наукової діяльності.

5.3.Напрямки наукової діяльності кафедр і наукових лабораторій універси
тету.

5.5.Правила та норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежної 
безпеки.

5.6.Статут ДВНЗ «Криворізький національний університет» та колектив
ний договір.
6. Кваліфікаційні вимоги

Інженер II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера — не менше 1 року.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
Для виконання обов'язків та реалізації своїх прав інженер II категорії на

уково-виробничого відділу:
7.1. З працівниками усіх структурних підрозділів науково-дослідної части

ни та при необхідності з працівниками інших структурних підрозділів універси
тету - з питань збору інформації, необхідної для виконання своїх службових 
обов’язків.

7.2. З бухгалтерією НДЧ - з питань одержання за дорученням завідувача науко- 
во-виробничого відділу інформації по оплаті працівників науково-дослідної час
тини та рахунків на придбання матеріалів, робіт і послуг.

Проректор з наукової роботи _______  _____ В.С. Моркун

Начальник науково-дослідної частини

Начальник відділу кадрів

В.о.начальника юридичного відділу

Начальник служби охорони праці
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Голова СПОППО ДВНЗ "КНУ"

З інструкцією ознайомлений(а) Т.В. Макєєва

.П. Щокін


