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1. Загальні положення

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

1.2. Посада завідувача науково-виробничого відділу належить до категорії 
"Професіонали".

1.3. Призначення на посаду завідувача науково-виробничого відділу науко- 
во-дослідної частини та звільнення з неї здійснюється наказом ректора універ
ситету за поданням начальника науково-дослідної частини з дотриманням ви
мог Кодексу законів про працю України.

1.4. Завідувач науково-виробничого відділу безпосередньо підпорядкову
ється начальнику науково-дослідної частини університету.

1.5. За відсутності завідувача науково-виробничого відділу, його обов'язки 
виконує особа, призначена ректором за поданням начальника науково-дослідної 
частини, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне ви
конання покладених на неї обов'язків.

1.6. У своїй практичній діяльності завідувач 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 
розпорядку, наказами ректора університету та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

Завідувач науково-виробничого відділу:
2.1. Здійснює оперативну організаційно-наукову діяльність для виконання 

фундаментальних та прикладних досліджень і науково-технічних розробок за 
напрямами науково-технічної діяльності університету.
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2.2. Готує науково -  організаційні документи для проведення конкурсно
го відбору Міністерства освіти і науки України на предмет фінансування нау
ково-дослідних робот за рахунок коштів загального фонду бюджету, та надає 
методичну допомогу керівникам науково-дослідних робіт по складанню проек
тів запитів для участі у конкурсі.

2.3. Надає методичну допомогу керівникам науково-дослідних робіт, ви
конавцям наукових досліджень і розробок при підготовці поточної документа
ції (калькуляцій, технічних завдань, анотованих звітів, наказів та іншої робочої 
документації по НДР) по загальному та спеціальному фондах державного бю
джету.

2.4. Виконує роботу по підготовці бюджетного запиту діяльності науково- 
дослідної частини на наступні роки та на віддалену перспективу і подає його до 
Міністерства освіти і науки України.

2.5. Готує проект кошторису, плану використання бюджетних коштів, у 
тому числі помісячних, зведень бюджетних коштів, штатний розпис для пода
льшого їх затвердження у Міністерстві освіти і науки України; вносить поточ
ні зміни в зазначені документи по загальному та спеціальному фонду бюджету.

2.6. Готує проекти положень про науково-дослідну частину, про премію
вання її працівників та інші, а також проекти листів до Міністерства освіти і 
науки України, інших міністерств та державних установ, підприємств- 
замовників з питань виконання наукових досліджень і оплати праці їх виконав
ців.

2.7. Забезпечує методичне керівництво по укладенню і виконанню дого
ворів про творчу співдружність кафедр та окремих творчих колективів універ
ситету з іншими вищими навчальними закладами, організаціями і підприємст
вами в розрізі здійснення спільної науково-технічної діяльності.

2.8. Очолює роботу науково-виробничого відділу, включаючи працівни
ків інститутів, які є структурними підрозділами університету.

2.9. Здійснює контроль за відповідністю науково-організаційної докумен
тації чинним вимогам, надає необхідну інформацію для оприлюднення на сайті 
університету, а також в разі потреби бере участь у підготовці організаційно- 
наукових документів на Вчену раду (науково-технічну раду) університету.

2.10. Здійснює контроль за своєчасним і доброякісним виконанням тема
тичного плану і підготовку звітів про виконання науково-дослідних робіт які 
фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, аналі
зує складання тематичного плану науково-дослідних робіт по спеціальному 
фонду державного бюджету.

2.11. Приймає участь у заходах, направлених на укріплення порядку та 
дисципліни в науково-виробничому відділі, додержується норм трудового за
конодавства та правил внутрішнього розпорядку.



2.12. 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.

2.13. Додержується зобов’язань щодо охорони праці, виконувати прави
ла пожежної безпеки, дотримуватися правил дорожнього руху.

2.14. Проходить в установленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди.

2.15. Згідно із Законом України "Про захист персональних даних" вико
ристовує персональні дані тільки відповідно до своїх професійних обов’язків, 
не допускає розголошення у будь-якій спосіб персональних даних, які їй були 
довірені.

3. Права

Завідувач науково-виробничого відділу має право:
3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва університету, що 

стосуються його діяльності.
3.2. Надавати пропозиції щодо питання наймання, звільнення, притягнення до 

відповідальності та заохочення працівників відділу.
3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення ро

боти, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
3.4. Залучати, при необхідності, фахівців усіх структурних підрозділів на- 

уково-дослідної частини до виконання покладених на нього завдань.
3.5. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів, фа

хівців науково-дослідної частини та керівників науково-дослідних робіт особи
сто або за дорученням начальника науково-дослідної частини чи його заступ
ника інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов’язків.

3.6. Відмовляти у прийнятті документів, підготовлених з порушенням 
встановлених вимог.

3.7. Брати участь у колегіях, нарадах, зборах, засіданнях з питань, що сто
суються його компетенції.

3.8. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
3.9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію.
3.10. Вимагати від працівників відділу якісної відповідальної праці, до

тримання правил внутрішнього розпорядку.
3.11. Приймати участь у виконанні науково-дослідних роботах.

4. Відповідальність

Завідувач науково-виробничого відділу несе відповідальність за:
4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, 

що передбачені цією посадовою інструкцією, положеннями про науково- 
дослідну частину та науково-виробничий відділ, Статутом університету, нака



зами, розпорядженнями ректора - у межах, визначених законодавством про 
працю України.

4.2. Нанесення 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. Завідувач науково-виробничого відділу повинен знати:

5.1.Законодавство України, рішення Кабінету Міністрів України, накази 
Міністерства освіти і науки України, та Міністерства фінансів України.

5.2. Положення про науково-дослідну частину та інші нормативно правові 
акти щодо порядку фінансування, планування та ведення науково- 
організаційної роботи.

5.3.Розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні доку
менти, що визначають мету, фінансово - економічну та наукову стратегію під
приємства, спеціалізацію та особливості структури університету.

5.4.Порядок оформлення та складання кошторису, калькуляцій, штатного 
розпису та інших планово-економічних та науково - організаційних докумен
тів НДЧ, організацію документообігу.

5.5.Трудове законодавство.
5.6.Етику ділового спілкування.
5.7.3асоби комунікації і зв’язку, принципи роботи на комп’ютері та відпо

відне програмне забезпечення.
5.8.Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежного захисту та охорони довкілля.

6. Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). 
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи: для магістра — не ме
нше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Для виконання обов'язків та реалізації прав завідувач науково- 
виробничого відділу взаємодіє:

7.1. З керівниками всіх структурних підрозділів науково-дослідної части
ни та, при необхідності, з керівниками інших структурних підрозділів універси
тету - з питань щодо прийому на роботу, переміщення та звільнення працівни
ків науково-дослідної частини, підготовки проектів рішень про заохочення пра
цівників, з питань підготовки інших документів, необхідних для виконання по
кладених на нього обов’язків.



7.2. З відділом кадрів університету - з питань узгодження проектів наказів 
про прийом і звільнення сумісників, які виконують дослідження за рахунок 
бюджетних коштів, та для одержання консультацій по кадрових питаннях.

7.3. З бухгалтерією НДЧ - з питань оплати праці працівників науково- 
дослідної частини, з питань своєчасності оплати товарів робіт та послуг, що за
куповуються науково-дослідною частиною, та інших поточних питань стосовно 
бухгалтерського обліку та звітності.

7.4. З юридичним відділом університету - з питань юридичної обґрунто
ваності проектів наказів, положень, іншої розпорядчої документації, яку готує 
науково-виробничий відділ.

Проректор з наукової роботи

Начальник науково-дослідної частини

Начальник відділу кадрів

В.о.начальника юридичного відділу

Начальник служби охорони праці 
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