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І.Загальні положення
1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та 

відповідальність техніка І категорії науково-дослідної частини.
1.2. Посада техніка І категорії науково-дослідної частини належить до 

категорії "Фахівці".
1.3.Технік 1 категорії науково-дослідної частини призначається на посаду та 

звільняється з посади наказом ректора за поданням начальника науково- 
дослідної частини (НДЧ) з дотриманням вимог Кодексу законів про працю.

1.3. Технік 1 категорії науково-дослідної частини у своїй роботі 
безпосередньо підпорядковується керівнику науково-дослідної роботи.

1.4.У своїй практичній діяльності технік І категорії науково-дослідної 
частини 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.

2.3авдання та обов’язки
Технік І категорії науково-дослідної частини:

2.1. Під керівництвом більш кваліфікованого працівника виконує роботу з 
проведення необхідних технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів 
і простих схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням науково- 
дослідної роботи, чинним стандартам та нормативним документам.

2.2. Здійснює налагодження, настроювання, регулювання і дослідну 
перевірку устаткування та систем у лабораторних умовах і на об'єктах, стежить 
за їх справним станом.

2.3. Бере участь у проведенні експериментів і випробувань, підключає 
прилади, реєструє необхідні характеристики та параметр і виконує оброблення 
одержаних результатів.

2.4. Бере участь у розробленні програм, випробуваннях і експериментальних 
роботах.
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2.5. Виконує роботу зі збирання, оброблення і накопичення вихідних 
матеріалів, даних статистичної звітності, науково-технічної інформації.

2.6. Готує описи робіт, що проводяться, необхідні специфікації, діаграми, 
таблиці, графіки та іншу технічну документацію.

2.7. Вивчає з метою використання в роботі довідкову і спеціальну 
літературу.

2.8. Систематизує, обробляє і готує дані для складання звітів про роботу. 
Вживає необхідних заходів щодо використання в роботі сучасних технічних 
засобів.

2.9. Приймає участь у заходах, направлених на укріплення порядку та 
дисципліни, додержується норм трудового законодавства та правил 
внутрішнього розпорядку.

2.10. 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 
перебування на території університету.

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

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

3.Права
Технік І категорії науково-дослідної частини має право:

3.1.Бути обраним у виборчі органи, які діють в університеті.
3.2.Вносити пропозиції з удосконалення організації науково-дослідної 

роботи.
3.3.Ознайомлюватись з проектами рішень керівництва університету, що 

стосуються його діяльності.
3.4.Здійснювати взаємодію з керівниками всіх структурних підрозділів 

університету.
3.5.Отримувати необхідну інформацію стосовно наукової діяльності на 

кафедрах.
3.6.Приймати участь у виконанні науково-технічних робіт. 

^Відповідальність
Технік І категорії науково-дослідної частини несе відповідальність за:

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 цивільним 
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. Технік І категорії науково-дослідної повинен знати

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



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

5.3. Послідовність і техніку проведення вимірювань, спостережень та 
експериментів; контрольно-вимірювальну апаратуру і правила користування 
нею; технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення, 
принципи роботи і правила експлуатації устаткування, що використовується, 
методи огляду устаткування і виявлення дефектів;

5.4.Напрямки наукової діяльності кафедр і наукових лабораторій 
університету.

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

5.6.Статут ДВНЗ «Криворізький національний університет» та 
колективний договір.

6.Кваліфікаційні вимоги
Технік І категорії.
6.1.Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, 

молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 
техніка II категорії не менше 1 року.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
7.1. Технік І категорії співпрацює з керівником науково-дослідної роботи.
7.2. За відсутності техніка його обов'язки виконує особа, яку призначено в 
установленому порядку, з набуттям відповідних прав і відповідальності за 
виконання покладених на нього посадових обов'язків.
7.3. Взаємодіє з працівниками усіх структурних підрозділів науково-дослідної 
частини та, при необхідності, з працівниками інщих структурних підрозділів 
університету -  з питань, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків.

Начальник науково-дослідної частини

Начальник відділу кадрів

В.о. начальника юридичного відділу

Проректор з наукової роботи

В.Г. Демчишина

Д.В. Бровко

В.С. Моркун

Начальник служби охорони праці

П о г о дж є н о

Голова профспілкового комітету

З посадовою інструкцією 
ознайомився (лась)


