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1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та від
повідальність провідного фахівця науково-виробничого відділу.

1.2. Посада провідного фахівця науково-виробничого відділу інформації 
належить до категорії "Фахівці".

1.3. Призначення на посаду провідного фахівця науково-виробничого 
відділу науково-дослідної частини та звільнення з неї здійснюється наказом 
ректора університету за поданням начальника науково-дослідної частини з до
триманням вимог Кодексу законів про працю України.

1.4. Провідний фахівець науково-виробничого відділу підпорядковується 
завідувачу науково-виробничого відділу.

1.3. За відсутності провідного фахівця науково-виробничого відділу, його 
обов'язки виконує особа, призначена ректором за поданням начальника нау- 
ково-дослідної частини та завідувача науково - виробничого відділу, яка набу
ває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладе
них на нього посадових обов'язків.

1.5. У своїй діяльності фахівець 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, Стату
том ДВНЗ «Криворізький національний університет», правилами внутрішньо
го розпорядку, наказами ректора університету та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

Провідний фахівець науково-виробничого відділу:

2.1. Здійснює оперативну організаційно-наукову діяльність по виконанню 
прикладних досліджень і науково-технічних розробок за напрямами науково- 
технічної діяльності університету, які фінансуються за рахунок коштів спеціа
льного фонду державного бюджету.



2.2. Надає методичну допомогу керівникам госпдоговірних науково- 
дослідних робіт, виконавцям наукових досліджень і розробок при підготовці 
поточної документації по науково-дослідних роботах.

2.3. Очолює роботу по підготовці калькуляцій, технічних завдань, наказів 
та іншої робочої документації по госпдоговірних науково-дослідних роботах.

2.4. Складає тематичний план науково-дослідних робіт які фінансуються 
за рахунок коштів спеціальному фонду.

2.5. Контролює своєчасність розрахунків із замовниками господарських 
договорів та іншими контрагентами та готує проекти необхідних листів з цьо
го питання на адресу підприємств-замовників.

2.6. Приймає участь в заходах, направлених на укріплення порядку та ди
сципліни в університеті, додержується норм трудового законодавства та пра
вил 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 пере
бування 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 
періодичні медичні огляди.

2.10. 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

Провідний фахівець науково-виробничого відділу:
3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва університету, що 

стосуються його діяльності.
3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення ро

боти, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
3.3. Вимагати та отримувати від керівників та виконавців госпдоговірних 

науково-дослідних робіт особисто або за дорученням безпосередньо началь
ника науково-дослідної частини, його заступника інформацію і документи, 
необхідні для виконання його посадових обов’язків.

3.4. Вимагати від керівників та виконавців госпдоговірних науково- 
дослідних робіт своєчасного оформлення і подання документів, необхідних 
для виконання своїх посадових обов’язків.

4. Відповідальність

Провідний фахівець науково-виробничого відділу несе відповідальність:
4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, 

що передбачені цією посадовою інструкцією, у межах, визначених законодав
ством 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 внутріш
нього трудового розпорядку університету.

5. Провідний фахівець науково-виробничого відділу повинен знати:

5.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші 
матеріали щодо виконання посадових обов’язків;

5.2. Положення про порядок оформлення документації щодо планування, 
фінансування та виконання господарських договорів, нормативно правові ак
ти щодо заробітної плати та встановлення надбавок та доплат;

5.3. Структуру і штат науково-дослідної частини університету;
5.4. Методи аналізу ефективності госпдоговірної науково-дослідної дія

льності;
5.5. Можливості використання сучасних інформаційних технологій у сво

їй роботі;
5.6. Системи оплати праці виконавців господарських договорів на вико

нання прикладних наукових досліджень та розробок за рахунок коштів спеці
ального фонду бюджету;

5.7.Статут ДВНЗ «Криворізький національний університет» та колектив
ний договір.

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

6. Кваліфікаційні вимоги

Провідний фахівець :Повна вища освіта відповідного напряму підготов
ки (магістр, спеціаліст за однією із спеціальностей за профілем роботи) та під
вищення кваліфікації. Стаж роботи у відповідній сфері діяльності на посаді 
фахівця І категорії — не менше 3 років.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
Для виконання обов'язків та реалізації прав провідний фахівець науково- 

виробничого відділу взаємодіє:
7.1. З керівниками всіх структурних підрозділів науково-дослідної час

тини та при необхідності -  з керівниками інших структурних підрозділів уні
верситету:

7.2. З відділом бухгалтерського обліку - з питань оплати виконавців усіх 
госпдоговірних робіт та рахунків на придбання матеріалів і послуг за рахунок 
котів спеціального фонду бюджету;

7.3. З відділом кадрів -  з питань узгодження проектів наказів по особово
му складу в частині виконавців госпдоговірних робіт ;



7.4. З юридичним відділом - з питань юридичної обґрунтованості підго
товлених наказів, розпоряджень, інформації згідно трудового законодавства.

Проректор з наукової роботи

Начальник науково-дослідної частини
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