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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

Науково-досл1дна частина (дал! - НДЧ) е науковим структурним
п1дрозд1лом Запор1зького нац1онального ун1верситету (дал! - ЗНУ), який
зд1йснюе орган1зац!ю i координац1ю науково!, науково-техн1чно1
д1яльност1 (дал! - ННТД) у ЗНУ.
НДЧ створюеться, реорган1зуеться та л!кв1дуеться наказом ректора ЗНУ
за р1шенням Вчено! ради ЗНУ.
НДЧ п1дпорядковуеться безпосередньо проректору з науково! роботи.
У СВ01Й д!яльност1 НДЧ керуеться Конституц1ею та законами Укра’ши,
актами Президента Украши, Каб1нету MinicTpiB Укршни, М1н!стерства
осв!ти i науки (дал! - МОН) Укра'ши, Статутом ЗНУ, Положениям про
орган1зац1ю науково!', науково-техн1чно1 д!яльност! у Запор1зькому
нац!ональному ун!верситет1, наказами ректора, розпорядженнями
проректора з науково! роботи та цим Положениям.
Штатний розпис НДЧ затверджуеться М1н!стерством осв!ти i науки
Укра’ши.
НДЧ очолюе начальник, який мае науковий ступ!нь та вчене звания,
призначаеться
та
зв1льняеться
з
посади
наказом
ректора,
п1дпорядковуеться безпосередньо проректору з науково! роботи.
Ф1нансування НДЧ зд1йснюеться за рахунок загального фонду
державного бюджету Украши; спец1ального фонду ЗНУ; кошт1в, що
надходять за виконання НДР за господарськими договорами; 1нших
джерел, незаборонених законодавством.

2. ОРГАН13АЦ1ЙНА СТРУКТУРА НАУК0В0-Д0СЛ1ДН01
ЧАСТИНИ
2.1

До складу НДЧ входять:
- науков! структурн! п1дрозд1ли: навчально-науково-виробнич! центри
(комплекси), проблемн! пауков!, навчально-науков!, науково-досл1дн1,
навчально-науково-досл!дн1 лаборатор!'!, науков! тематичн! групи;
- науково-орган1зац1Йн1 п!дрозд1ли НДЧ: в!дд!л патентно-1нформац1йного
забезпеченпя; науково-техн1чний в1дд1л.
2.2 Науков! i науково-орган1зац1йн1 структурн! п1дрозд1ли НДЧ створюються
i л1кв1дуються наказом ректора, зд1йснюють свою д1яльн1сть в1дпов1дно
до затверджених ректором Положень про них.
2.3 Виконання фундаментальних i прикладних досл1джень, прикладних
розробок, госпдогов1рних НДР у ЗНУ зд1йснюються науковими творчими
колективами (науковими тематичними групами), до складу яких входять
науков! та науково-педагопчн! прац1вники, докторанти й асп1ранти,
студенти, допом1жний персонал та, у раз! потреби, залучаються фах1вц1
iHHiHX орган1зац1й.

3. ФУНКЩ ! НАУКОВО ДОСЛЩНО! ЧАСТИНИ
Основними функц1ями НДЧ щодо орган1зац11 i координац!’! ННТД у ЗНУ е:
3.1

3.2

проведения I етапу конкурсу наукових проект1в, що ф1нансуються за
рахунок вагального фонду державного бюджету Укра’ши, зг1дно з
вимогами МОН Укра’ши;
орган1зац1я ynacxi ЗНУ у HaijioHanbHHx державних i недержавних
конкурсах наукових проект1в, BHKonanni загальнодержавних, галузевих,
репональних, м iж вyзiвcькиx науково-техн1чних програм i npoeKxis;

3.3

формування тематичних план1в:
НДР, що фiнaнcyютьcя i3 кошт1в загального фонду державного
бюджету Укра'ши (is погодженням у МОН Укра'ши);
НДР, що ф1нансуються за рахунок надходжень за господарськими
договорами;
НДР, що виконуються в межах основного робочого часу викладач1в.
3.4 поточний i и1дсумковий контроль за виконанням НДР, що ф1нансуються
за рахунок загального фонду державного бюджету Украши, на п1дстав1
1нформац1йних, пром1жних та заключних зв1т1в наукових кер1вник1в;
3.5 оформления довщок про ефективн1сть використання бюджетних кошт1в
по нayкoвo-дocлiдним роботам, що ф1нансуються за рахунок загального
фонду державного бюджету Укра'ши;
3.6 п1дготовка розрахунк1в калькуляц1й кошторисно! вартост! наукових
проект1в, що подаються на конкурс наукових проект1в, виконання яких
зд1йснюватиметься за рахунок загального фонду державного бюджету
Укра'ши;
3.7 п1дготовка i подання до МОН Укра'ши анотованих 3BiTiB по завершених
НДР, що ф1нансуються за рахунок загального фонду державного бюджету
Укра'ши;
3.8 п1дготовка реестращйних, обл1кових та iнфopмaцiйниx карток i зв1т1в про
НДР i подання ix до УкрШТЕ!. Ведения картотеки реестрац1йних,
1нформац1йних i обл1кових карток НДР;
3.9 орган1зац1я н1дготовки i належне оформления експертних висновк1в по
науково-досл1дним роботам, що виконуються за рахунок загального
фонду державного бюджету;
3.10 залучення до виконання НДР науково-педагопчних прац1вник1в, фах1вц1в,
докторант1в, асп1рант1в, студент1в;
3.11 розробка необх1дно'1 нормативно-правово'1 i иормативно-техи1чно'1
документац1'1 для регламентац!'! i регулювання ННТД у ЗНУ;
3.12 подання необх1дних документ1в на затвердження науково-техн1чно'1 ради
та п1дготовка проект1в наказ1в ректора на виконання науково-досл1дних
роб1т за рахунок загального фонду державного бюджету Укра'ши та
надходжень за господарськими договорами;
3.13

контроль за науковою д1яльн1стю наукових структурних п1дрозд1л1в
науково-досл 1дно '1 частини на п1дстав11нформац1йних зв1т1в 'I'x кер1вник1в;

3.14 складання та затвердження у МОН Укра'ши загальних кошторис1в

та

3.15

3.16
3.17

3.18

3.19
3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

штатного розпису НДЧ \з загального та спец1ального фонд1в державного
бюджету Укра’ши;
складання
внутр1шн1х кошторис1в та
штатних
розклад1в
по
фундаментальних i прикладних досл1дженнях, госпдогов1рних НДР, а
також штатних розклад1в наукових структурних п1дрозд1лах НДЧ;
п1дготовка та подання до МОН Укра'ши бюджетних запит1в, проект1в
KomTopnciB та розрахунк1в до них;
обл1к кошт1в про надходження та використання is загального фонду
державного бюджету Укра’ши, в1д замовниюв госпдогов1рних НДР та \з
спец1ального фонду ЗНУ;
п1дготовка та подання до МОН Укра'ши 1нформащ1 про виконання
паспорт1в бюджетних програм по фундаментальним та прикладним
досл1дженням загального i спец1ального фонд1в державного бюджету
Укра'ши;
проведения 1нвентаризац11 НДР, що виконуються за рахунок загального
фонду державного бюджету Укра'ши та за кошти замовник1в;
обл1к чисельнос^ та обл1к в1дпрацьованого часу науково-педагопчних та
наукових прац1вниюв, фах1вц1в, асп1рант1в, докторант1в, студент1в, як1
виконують НДР;
обробка даних нараховано'! зароб1тно'1 плати та розпод1л залишк1в кошт1в
по фундаментальним та прикладним досл1дженням i розробкам, як1
виконуються за рахунок загального фонду державного бюджету Украши,
а також
обробка даних нараховано'1 зароб 1тно'1 плати npauiBHHKiB
наукових структурних п1дрозд1л1в науково-досл1дно'1 частини, що
ф1нансуються за рахунок спец1ального фонду державного бюджету
Украши;
оформления (сп1льно з в1дд1лом кадр1в) дoкyмeнтiв на прийом на роботу
та зв1льнення, а також надання в1дпусток i вiдpяджeнь прац1вникам, як1
проводять фундаментальн! та прикладн! досл1дження i розробки за
рахунок загального фонду державного бюджету Укра'ши; працюють у
наукових структурних пiдpoздiлax науково-досл1дно'1 частини та (або)
зд1йснюють виконання госпдогов1рних науково-досл1дних роб1т (послуг);
контроль за своечасним оформлениям, затвердженням i наявн1стю
посадових 1нструкц1й сп1вроб1тник1в, як\ проводять фундаментальн! та
прикладн! досл1дження i розробки за рахунок загального фонду
державного бюджету Укра'ши та oci6, як1 працюють у наукових
структурних ni дрозд! л ах науково-досл1дно'1 частини;
ведения карток фактичних та касових витрат по науково-досл1дним
роботам, що виконуються за рахунок загального та спец1ального фонд1в
державного бюджету Укра'ши, а також наукових структурних niдрозд!л1в
науково-досл1дно'1 частини, що ф1нансуються за рахунок спец!ального
фонду ун1верситету;
складання акт1в зв!рки розрахунк!в деб1торсько'1 та кредиторсько'1
заборгованостей м1ж ун1верситетом i замовниками госпдогов1рних
науково-дослщних роб1т, а також з постачальниками товар!в, необх1дних
для виконання цих роб1т;

3.26 складання дов1док про дeбiтopcькy та кредиторську заборгованост! по
госпдогов1рним науково-досл1дним роботам (для форми № 7-Д «Зв1т по
заборгованост! бюджетник уставов);
3.27 ведения 1ивеитариих карток об’ект1в 1ителектуальио1 влacиocтi;
3.28 складання o6iroBHX в1домостей по господарських договорах та об’ектах
1нтелектуально1 власност!;
3.29 складання бухгалтерських проводок №17-госпдогов1р, 6-НДЧ по
господарських договорах та нематер1альних активах;
3.30 анал1з i контроль накладних витрат науково-досл1дно1 частини в
анал1тичних картках бухгалтерсько! зв1тност1;
3.31 п1дготовка зв1тно1 документац!'! та анал1з результат1в господарськофiнaнcoвol д1яльност1 НДЧ та и наукових структурних п1дрозд1л1в;
3.32 нормоконтроль i редагування науково-техн1чно1 документац!'! (запит1в,
техн1чних завдань, зв1т1в НДР), надання методично! допомоги в
оформленн! науково-техн1чно1 документац!'!;
3.33 надання консультац1й i методично! допомоги при проведенн! патентноiнфopмaцiйнoгo
пошуку
з
метою
своечасного
виявлення
патентоспроможних об’ект1в права 1нтелектуально1 власност!;
3.34 оформления л1ценз1йних договор1в, заявок на винаходи, корисн! модел!,
сорти рослин, промислов! зразки, товарн! знаки, св1доцтв про реестрац1ю
авторського права та подання ix до Державно! служби 1нтелектуально1
власност! УкраУни;
3.35 п1дготовка документ1в для сплати державного мита та збор1в за подання
заявок, видачу, опубл1кування, експертизу, п1дтримання чинност!,
держреестрац1ю об’ект1в права 1нтелектуально1 власност!;
3.36 проведения 1нвентаризац11 об’ект1в права 1нтелектуально1 власност!;
3.37 орган1зац1я роботи експертно! K O M ic ii для проведения експертизи науково!
1нформац11, призначено! для в1дкритого опубл1кування;
3.38 придбання обладнання i мaтepiaлiв, необх1дних для виконання
фундаментальних i прикладних наукових досл1джень;
3.39 обл1к та списания матер1альних ц1нностей НДЧ;
3.40 {нформування прац1вник1в ЗНУ про науков! заходи (конференц!!, наради,
симпоз1уми, сем1нари, виставки, науков! конкурси на отримання грант! в,
прем1й, стипенд1й тощо), що проводяться в YKpaini;
3.41 орган1зац1я рекламно-{нформащйних заход!в та п1дготовка необх1дних
презентац1йних та 1нформац1йних рекламних матер1ал1в щодо
иопуляризац!! результат!в науково! роботи ун1верситету та надання
науково-техн!чних послуг;
3.42 обл1к наукових публ1кац1й викладач!в i студент1в ун1верситету, ix участ! у
м1жнародних, всеукраТнських i репональних конференц1ях;
3.43 обл1к укладених договор1в про наукове сп1вроб1тництво з пров!дними
вищими навчальними закладами, 1нститутами Нац1онально1 Академ1ями
наук УкраУни i галузевих академ1й наук, орган1зац1ями, п1дприемствами
та установами;
3.44 п1дготовка та затвердження щор1чних план1в проведения наукових,
науково-практичних конференц1й на баз! ун1верситету. Реестрац1я ix (при

3.45
3.46
3.47
3.48

3.49
3.50

3.51
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3.53
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3.58
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3.60
3.61

необх1дност1) в УкрШТЕ!;
адм1н1стрування сайту науково-досл1дно1 частини;
оформления i реестрац1я дозвол1в на користування фондами наукових
б1бл1отек;
формуваиня щор1чиих плаи1в роботи иауково-техи1чно1 ради, пiдгoтoвкa
документ1в щодо внесения зм1н i доиовнень до п складу;
opraHisaniiiHa и1дготовка зaciдaиь науково-техн1чно1 ради ун1верситету;
aдмiнicтpyвaння веб-стор1нки науково-техн1чио1 ради на сайт! науководосл1дио1 частини;
оформления протокол1в та витяпв з протокол1в зас!дань науковотехн 1чно1 ради.
орган1зац!я науково-досл1дно1 роботи студент1в: залучення ix до
виконання НДР, участ! в м1жнародних, всеукра'шських, репональних
конференц1ях, сем1нарах, конкурсах, ол1мп1адах;
оргашзац1я
участ!
студент1в
у
Всеукрашсьюй
oлiмпiaдi
та
Всеукра'шському конкурс! студентських наукових роб1т з природничих,
техн1чних та гуман1тарних наук;
сприяння д1яльност1 Наукового товариства студенев, асп1рант1в,
докторант1в i молодих учених ЗНУ; надання орган1зац1йно1 та методично!
допомоги в opraHi3ai;ii i проведенн! студентських наукових заход1в;
контроль за д1яльн1стю студентських наукових проблемних груп на
факультетах;
надання методично! допомоги, здiйcнeння контролю за наданням i
оформлениям в1дряджень та зв1т1в про них щодо участ! студент1в у
всеукрашських конкурсах студентських наукових роб1т та oлiмпiaдax;
орган1зац1я п1дготовки та оформления необх1дних документ1в (накази,
зв1ти, в1дзнаки тощо) щодо проведения ун1верситетських наукових
заход1в та в1дзначення науково-педагог1чних прац1вник1в i студент1в за
результатами науково! д1яльност1;
укладання
господарських договор1в на виконання НДР, яке
регламентуеться Положениям про порядок виконання госпдогов1рних
науково-досл1дних po6iT у Запор1зькому нaцioнaльнoмy ун1верситет1;
контроль за виконанням НДР, що фiнaнcyютьcя за рахунок надходжень за
господарськими договорами, на п1дстав1 акт1в приймання - здач!
поетапно та по завершенн1 роб1т; обл1к та контроль за правильн1стю
оформления угод цив1льно-правового характеру, своечасною оплатою
npani IX виконавщв;
контроль за пауковою д1яльн1стю наукових структурних п1дрозд1л1в НДЧ
на тд став! 1нформац1йних зв1т1в i’x KepiBHHKiB;
анал1з ефективност! науково! д1яльност1 факультет{в, кафедр, наукових
п1дрозд1л1в, науково-педагопчних пращвник1в, розробка пропозиц1й
щодо удосконалення науково! роботи, створення умов для стимулювання
участ! cniBpo6iTHHKiB ЗНУ у виконанн! НДР;
складання р1чних звт в щодо п1дсумк1в ННТД ЗНУ та подання ix до МОН
УкраТни в1дпов1дно до встановленого порядку;
вчасне та яюсне наповнення едино! 1нформац1йно1 системи «Наука в

yHiBepcHxexax» зг1дно вимог МОН У кр а ’ш и та загально ун1верситетсько1
електронно! бази даних «HayKOBUti ЗНУ»;

3.62 орган1зац1я i проведения щор1чного ун1верситетського конкурсу «Кращий
науковець року» в1дпов1дно до затвердженого Положения про конкурс;
3.63 п1дготовка i подання квартальных та р1чних статистичних зв1т1в \з
науково! д1яльност1 ЗНУ за формами та в терм1ни, що затверджен!
Держкомстатом Укра'ши;
3.64 листування з М1н1стерством осв1ти i науки Укра’ш и, inrnHMH державними
установами з иитаиь науковоТ, науково-техн1чно1 д1яльност1 та охорони
1нтелектуально1 власност!;
3.65 п1дготовка проект1в HaKa3iB ректора, розпоряджень проректора з науково!
роботи, 1нших розпорядчих документ1в 3 питань науково! д1яльност1
ун1верситету;
3.66 орган1зац1я проведения i п1дготовка мaтepiaлiв до робочих нарад
проректора з иауково! роботи з иауково-досл1дно1 роботи;
3.67 розробка npoeKTiB план1в заход1в щодо вдосконаления окремих напрям1в
орган 1зац {1 науково! роботи ун1верситету;

3.68 п1дготовка допов1дей i проект1в р1шень з питань науково! д1яльност1 на
зас1дання науково-техн1чно1 та Вчено! рад ЗНУ;
3.69 пост1йний мон1торинг загальнодержавних та галузевих нормативноправових дoкyмeнтiв, що регламентують наукову, науково-техн1чну
д1яльн1сть у вищих навчальних закладах. Внесения пропозищй щодо ix
впровадження в управл1нську д1яльн1сть ун1верситету;
3.70 п1дготовка пропозиц1й (в межах компетенц!'! науково-досл1дно1 частини)
щодо npoeKTiB нових нормативно-правових документ1в МОН УкраУни,
Каб1нету M inicTpiB Укра'ши, Верховно! ради Укра'ши з питань науково!
д1яльност1, а також зм1н i доповнень до них;
3.71 контроль за дотриманням метролопчних вимог при проведенн! наукових
досл1джень. Вчасне зд1йснення пов1рки i ремонту засоб1в вим1рювання.

4. П Р А В А
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

НДЧ мае право:
на належи! умови пращ;
одержувати в установленому порядку Bci необх1дн1 для роботи НДЧ
документи ЗНУ та його структурних п1дрозд1л1в;
залучати прац1вниюв ЗНУ до виконання НДР в1дпов1дно до компетенц!!
НДЧ;
надавати на розгляд ректорату иропозиц!'! щодо вдосконаления ННТД у
ЗНУ;
вносити пропозиц!'! морального i матер1ального стимулювання та
в1дзначення кращих науково-педагог1чних прац1вник1в i студент1в за
пауков! досягнення;
використовувати економ1ю фонду зароб1тно1 плати на заохочення
пращвниюв;
користуватись послугами науково! б!бл1отеки, peдaкцiйнo-видaвничoгo

4.8

в1дд1лу та 1нших структурних шдроздшш уншерситету;
брати участь у po3po6neHHi та обговорены! Колективного договору,
Правил внутр1шнього розпорядку.

5. В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ
НДЧ несе в1дпов1дальн1сть за:
5.1 неяюсне виконання покладених на неУ функщй;
5.2 недостов1рн1сть i несвоечасн1сть подання 1нформац11 кер1вництву;
5.3 недотримання штатно-ф1нансово1 дисципл1ни;
5.4 недотримання умов Колективного договору;
5.5 невиконання Правил внутр1шнього розпорядку, трудово! дисципл1ни;
5.6 недотримання правил охорони прац!, техн1ки безпеки, виробничоУ
caniTapii, пожежноТ безпеки;
5.7 незбереження майна;
5.8 порушення вимог Закон1в Укра’ши «Про захист персональних даних»,^
«Про запоб1гання Kopynnii» та innioro антикорупц1йного законодавства ;
5.9 розголошення персональних даних, яю було дов1рено або як! стали в!дом!
у зв’язку 3 виконанням посадових обов’язюв;
5.10 недотримання вимог Закону Украши «Про забезпечення функц!онування
укра’ш сько! мови як державно!»

6. ВЗАеМОВХДНОСИНИ
НДЧ у СВ01Й робот! взаемод!е з такими структурними п!дрозд!лами:
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

6.7
6.8
6.9

В!дд!лом бухгалтерського обл!ку, ф!нансово1 та бюджетно! зв!тност! з
питань економ!чного забезпечення науково! д!яльност!.
Вченою радою з питань затвердження р!шень науково-техн!чно1 ради,
в!дзначення сп!вроб!тник!в ! студент!в.
В!дд!лом кадр!в з кадрових питань щодо виконавц!в науково-досл!дних
роб1т, в!дзначення науковц!в, п!дготовки зв!тно 1 !нформац !'1 до МОН
Укра’ши, п!дготовки проект!в наказ!в ректора.
В!дд!лом ВИХ0ВН01 роботи з питань проведения сп!льних заход!в,
п!дготовкою зв!тно 1 !нформац !1 до МОН Укра'ши.
Адм!н!стративно-господарською частиною з питань придбання матер!ал!в
для виконання науково-досл!дних роб!т та ремонту обладнання.
Юридичним в!дд!лом з питань узгодження договор!в на виконання
науково-досл!дних роб!т, п!дготовки проект!в наказ!в ректора та !нших
нормативних документ!в.
Редакц!йно-видавничим в!дд!лом з питань друкування науковоУ продукц!'!.
В!дд!лом асп!рантури ! докторантури з питань проведения сп!льних
наукових заход!в, п!дготовки зв!тно 1 !нформац!1 до МОН Укра’ши.
Пауковою б!бл!отекою з питань доступу до м!жнародних та в!тчизняних
баз даних, п!дготовки зв!тно ’1 !нформац !’1 до МОН Укра’ш и.

6.10 В1ддшом м1жнародних зв’язк1в з 1ноземними студентами з питань
п1дготовки зв1тно11нформац11 до МОН Укра’ши.
6.11 В1дд1лом режимно-секретно! роботи, документального забезпечення та
apxisy 3 питань оформления в1дряджень, п1дготовки проект1в наказ1в
ректора, передач! справ до арх1ву.
6.12 Кафедрами i факультетами з питань орган1зац11 науково! д1яльност1.
6.13 Центром культури з питань сп1льно1 п1дготовки загальноун1верситетських
наукових заход1в.
6.14 Прес-службою з питань висв1тлення здобутк1в науковоТ роботи у 3MI.
6.15 В1дд1лом охорони пращ з питань техн1ки безпеки, пожежноУ безпеки.
6.16 Штабом цившьного захисту з питань цив1льного захисту прац1вник1в
в1ддшу.
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Начальник юридичного в1ддшу
П олож ена про науковр-дрсл1дну частину
Запор13ыюго нац1онйльн^о ун1верситету п1дготував
П Ррр^ор 3 наук9(во1 ррооти
Г. М. Васильчук

2

омлена та один примфник отримала
О.В. Болдуева
2019 р.

Борисов

