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Начальника
науково-дослідної частини (НДЧ)
(код К П _____________)

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

відповідальність начальника науково-дослідної частини.
1.2. Посада начальника науково-дослідної частини належить до категорії 

«Професіонали».
1.3. Призначення на посаду начальника науково-дослідної частини та 

звільнення з неї здійснюється наказом ректора університету з дотриманням 
вимог Кодексу законів про працю України.

1.3. Начальник науково-дослідної частини у своїй роботі безпосередньо 
підпорядковується проректору з наукової роботи.

1.4. Начальнику науково-дослідної частини підпорядковуються 
співробітники НДЧ.

1.5. У своїй діяльності начальник 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. Завдання та обов’язки
Начальник науково-дослідної частини:

2.1. Здійснює планування, організацію та контроль за виконанням 
наукових та науково-технічних робіт в університеті.

2.2. Забезпечує виконання фундаментальних, пошукових і прикладних 
досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів науки, 
техніки, новітніх технологій і освіти, використання усих можливостей для 
підвищення значимості наукової діяльності в університеті, як основи 
підготовки інженерних, наукових та педагогічних кадрів.



2.3. Забезпечує участь вчених у формуванні та вирішенні соціально- 
економічних проблем на основі пропозицій національних, міждержавних, 
галузевих, міжгалузевих, регіональних та міжвузівських науково-технічних 
програм.

2.4. Визначає напрямки наукової і науково-технічної діяльності 
підрозділів університету, організовує підготовку перспективних і річних 
планів.

2.5. Координує та надає рекомендації до виконання науково-технічних 
робіт з метою одержання нових науково-технічних результатів, створення 
економічних і прогресивних проектів, виробів і технологічних процесів, 
скорішого їх промислового впровадження.

2.6. Планує і координує фінансово-економічну діяльність науково- 
дослідної частини університету з метою забезпечення максимальної економії 
коштів, цільового напрямку їх використання, своєчасних розрахунків з 
державним бюджетом, постачальниками, підрядчиками та іншими 
організаціями.

2.7. Забезпечує розвиток та реалізацію інтеграції фундаментальних 
досліджень між вищими навчальними закладами, інститутами Національної 
академії наук і галузевою наукою.

2.8. Організовує наукові зв’язки із науковими і проектними 
організаціями. Сприяє :

- розвитку взаємовигідних науково-технічних зв’язків;
- виконанню спільних науково-дослідних проектів при збереженні та 

захисті національних пріоритетів;
- міжнародному обміну науково-технічною інформацією, технологіями, 

якщо це не суперечить чинному законодавству;
- спільному опублікуванню наукових статей, монографій, проведенню 

виставок тощо.
2.9. Забезпечує організацію залучення до науково-технічної діяльності 

талановитої студентської молоді.
2.10. Створює умови для високопродуктивної праці наукових 

співробітників, підвищення ефективності дослідження і розробок, практичної 
віддачі від їх впровадження з урахуванням кінцевої потреби промисловості 
та суспільства.

2.11. Забезпечує організаційне та методичне керівництво 
винахідницькою та патентно-ліцензійною роботою, захист пріоритету 
результатів наукових досліджень.

2.12. Координує організацію проведення науково-технічної 
конференцій, семінарів, виставок, презентацій, підготовку та комерціалізацію 
результатів НДДКР.

2.13. Організовує нормативно-методичне та інформаційно-довідкове 
забезпечення наукової і технічної діяльності стандартами України, 
тематичними збірниками на паперових та магнітних носіях.



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, 

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.11. Приймати участь у науково-дослідних роботах.

4. Відповідальність

Начальник 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. Начальник науково-дослідної частини 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 ведення науково-організаційної роботи.

5.3. Розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні 
документи, що визначають мету, наукову стратегію підприємства, 
спеціалізацію та особливості структури університету.

5.4. Порядок оформлення науково - організаційних документів НДЧ, 
організацію документообігу.

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

українську мову.
5.8. Правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежного захисту та охорони довкілля.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Вища професійна освіта та стаж роботи зі спеціальності не менше 5 
років, при наявності вченого ступеня доктора (кандидата) наук - стаж 
науково-педагогічної роботи не менше 3 років.

6.2. Наявність наукових праць.

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

дослідної частини взаємодіє:



7.1. З керівниками та службами всіх структурних підрозділів КНУ ,а 
також з відповідними структурами Міністерства освіти і науки , іншими 
організаціями та підприємствами у межах своєї компетенції.

7.2. За відсутності начальника науково-дослідної частини його 
обов’язки виконує заступник начальника науково-дослідної частини або 
інша особа, яка призначається в установленому порядку, з набуттям 
відповідних прав і відповідальності за виконання покладених на неї 
посадових обов’язків.

Проректор з наукової роботи В.С. Моркун

Начальник науково-дослідної частини_____ 'і

Начальник відділу кадрів _____ 4
В.о.начальника юридичного відділу _____,ш

Д.В. Бровко 

В.Г. Демчишина

А.В. Медвідь

Начальник служби охорони праці Т.М. Журавльова

Голова СПОППО ДВНЗ "КНУ"

З інструкцією ознайомлений(а)

П о г о дж є н о


