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1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та 
відповідальність заступника начальника НДЧ.

1.2. Посада заступника начальника НДЧ належить до категорі 
"Професіонали".

1.3. Заступник начальника НДЧ призначається на посаду та звільняється : 
посади наказом ректора з дотриманням вимог Кодексу законів про працю.

1.3. Заступник начальника НДЧ у своїй роботі безпосередню 
підпорядковується начальнику НДЧ.

1.4. Заступнику начальника НДЧ підпорядковуються співробітники НДЧ.
1.5. У своїй практичній діяльності заступник начальника НДЧ керуєтьс: 

чинним законодавством, зокрема конституцією і Законами України: «Про освіту» 
«Про вищу освіту», «Про науково-технічну діяльність». Указами 
розпорядженнями Президента України, постановами Верховної ради України 
нормативно -  правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутої' 
ДВНЗ «Криворізький національний університет», правилами внутрішньоп 
розпорядку, наказами ректора університету та цією посадовою інструкцією.

2.3авдання га обов’язки

Заступник начальника НДЧ:
2.1. Організовує наукові і технічні зв’язки з іншими науковими 

проектними організаціями та промисловими підприємствами.
2.2. Приймає особисту участь та забезпечує участь вчених університету ) 

пропаганді науково-технічних досягнень на конференціях, семінарах, виставках.
2.3. Координує розробку планів науково-технічних робіт університету.
2.4. Готує річні звіти з наукової та науково-технічної діяльност 

університету.
2.5. Організовує підготовку інформаційних та звітних матеріалів 

представлення їх в установленому порядку у вищі (керівні) органи.
2.6. Готує квартальні та річні статистичні звіти.
2.7. Координує діяльність структурних підрозділів науково-дослідно 

частини.
2.8. Організовує правильну експлуатацію та ремонт обладнання в НДЧ.
2.9. Формує науково-технічні програми, що виконуються в університеті.
2.10. Організовує участь у тендерах, що проводять підприємства т і  

організації на виконання НДДКР.
2.11. Організовує підготовчі роботи з проведення науково-технічни: 

конференцій.
2.12. Вивчає та впроваджує передовий досвід провідних вищих навчальню 

закладів щодо організації наукової діяльності, інтеграції науки і освіти.
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2.19. Проходе в установленому законодавством порядку медичні 
огляди.

2.20. Своє робоче місце утримує в чистоті.
2.21. Дотримується правил дорожнього руху при прямуванні на роботу 

та з роботи.
2.22. Виконує обов’язки начальника науково-дослідної частини на 

час його відсутності.

3. Права

Заступник начальника НДЧ має право:
3.1. Бути обраним у виборчі органи, які діють в університеті.
3.2. Вносити пропозиції з удосконалення організаційної та наукової 

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

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

університету.
3.5. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
3.6. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів НДЧ до виконання 

покладених на нього завдань.
3.7. Відмовляти у прийнятті документів, підготовлених з порушенням 

встановлених вимог.
3.8. Брати участь у колегіях, нарадах, зборах, засіданнях з питань, що 

стосуються його компетенції.
3.9. Отримувати необхідну інформацію стосовно наукової діяльності на 

кафедрах.
3.10. За дорученням керівництва бути представником університету з 

питань науково- дослідної роботи в інших організаціях.
3.11. Займатися науковою діяльністю.

4. Відповідальність

Заступник начальника НДЧ 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. Заступник начальника НДЧ 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. Напрямки наукової діяльності кафедр і наукових лабораторій 
університету.

5.4. Методи планування і фінансування наукових досліджень і 
розробок.

5.5. Діючі системи оплати праці та матеріального стимулювання.



5.6. Порядок укладання та виконання нау кових договорів.
5.7. Порядок складання звітності.
5.8. Правила й норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежної 

безпеки.
5.9. Статут ДВНЗ «Криворізький національний університет» та 

колективний договір.

6. Кваліфікаційні вимоги
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.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
7.1. Заступник начальника НДЧ співпрацює з завідувачами відділів НДЧ, 

деканами та завідувачами кафедр.
7.2. За його відсутності, в разі необхідності, обов’язки заступника 

начальника науково- дослідної частини виконує особа, що призначається 
наказом ректора університету.
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