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1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та 
відповідальність провідного наукового співробітника.

1.2. Посада провідного наукового співробітника належить до категорії 
"Професіонали".

1.3. Провідний науковий співробітник 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. У своїй роботі безпосередньо підпорядковується керівнику науково- 
дослідної роботи.

1.4. Провідному науковому співробітнику підпорядковуються 
працівники, які займають нижчі посади.
1.5 У своїй практичній діяльності провідний науковий співробітник 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

Провідний науковий співробітник:

2.1. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з окремих 
проблем (тем, завдань) науки і техніки й очолює групу зайнятий ними 
працівників або є відповідальним виконавцем науково-технічних програм.

2.2. Організовує складання програм досліджень технічного стану об'єктів 
обстеження, вносити пропозиції в плани науково-дослідних робіт. Здійснює 
наукове керівництво групою працівників при дослідженнях та розробках 
відповідно до етапу теми, провадить наукові дослідження, розробляє



рекомендації по підсиленню та відновленню пошкоджених будівельних 
конструкцій.

2.3. Розробляти науково-технічні рішення по найскладнішим 
проблемам, які виникають при обстежені технічного стану будівель та споруд , 
обирає необхідні для цього засоби.

2.3. Проводе перевірку результатів обстеження та отриманих висновків 
Обґрунтовує напрями нових досліджень та розробок і методи їх виконання, 
вносить пропозиції до планів науково-дослідних робіт, координує діяльність 
співвиконавців при спільному виконанні робіт з іншими організаціями у 
доручених йому завданнях, узагальнює отримані результати.

2.4. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень і 
розробок й організує практичну реалізацію цих результатів.

2.5. Бере участь у підвищенні кваліфікації кадрів.
2.7. Бере участь у наукових конференціях, симпозіумах.
2.8. Приймає участь у заходах, направлених на укріплення порядку та 

дисципліни, додержується норм трудового законодавства та правил 
внутрішнього розпорядку.

2.9. 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.

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

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

2.12. Провідний науковий працівник не може бути примушений до 
проведення наукових досліджень, якщо вони або їх результати завдають чи 
можуть завдавати шкоди здоров’ю та життю людини, навколишньому 
природному середовищу, а також не може бути притягнутий до 
відповідальності за відмову від участі у таких дослідженнях.

3. Права

Провідний науковий співробітник має право:
3.1. Вимагати, за дорученням керівництва науково-дослідної роботи, від 

посадових осіб університету необхідні матеріали, документи, інформацію для 
проведення досліджень та розробок.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення 
нових напрямків у наукових дослідженнях.

3.3. Запитувати про удосконалення матеріальної бази та поліпшення 
умов проведення досліджень.

3.4. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва науково- 
дослідної частини та університету, що стосуються його діяльності.

3.5.Прийняти вмотивоване рішення про відмову від участі в науковій 
(науково-технічній) діяльності, результати якої можуть порушити права 
самого наукового працівника або іншої людини, суспільства, завдати шкоди 
навколишньому природному середовищу або порушити етичні норми 
наукового співтовариства.



3.6. На об’єктивну оцінку своєї діяльності та отримання матеріальної 
винагороди відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та 
складності виконуваної роботи, а також на одержання доходу чи іншої 
винагороди від реалізації наукового або науково-технічного (прикладного) 
результату своєї діяльності.

3.7. Працювати за сумісництвом, зокрема на керівних наукових та 
науково-педагогічних посадах, за умови забезпечення уникнення конфлікту 
інтересів.

4. Відповідальність

Провідний науковий співробітник 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. Провідний науковий співробітник 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.Правила та норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежної 
безпеки.

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

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Науковий ступінь доктора або кандидата наук.
6.2. Наявність наукових праць або авторських свідоцтв (патентів) на 

винаходи, великих проектів та розробок.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою (професією)

7.1. Провідний науковий співробітник співпрацює з керівником науково- 
дослідної роботи. За відсутністю керівника керівником науково-дослідної 
роботи може виконувати його обов'язки.



” 2. За відсутності провідного наукового співробітника його обов'язки 
з и г о н у  є особа, яку призначено в установленому порядку, з набуттям 
5 -^повідних прав і відповідальності за виконання покладених на нього 
■ ^садових обов'язків.

7.3. Провідний науковий співробітник взаємодіє з працівниками усіх 
структурних підрозділів науково-дослідної частини та, при необхідності, з 
працівниками інших структурних підрозділів університету -  з питань, 
необхідних для виконання своїх посадових обов’язків.

Проректор з наукової роботи 

Начальник науково-дослідної частини 

Начальник відділу кадрів 

В.о. начальника юридичного відділу 

Начальник служби охорони праці

В.С. Моркун 

Д.В. Бровко 

В.Г. Демчишина 

А.В. Медвідь 

Т.М. Журавльова

П о г о д ж е н о

Голова СПОППО ДВНЗ "КНУ"

З посадовою інструкцією 
ознайомився (лась)

Щокін

Є.Г. Іванов


