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1. Загальні положення 

 

1.1. Науково-дослідна частина (далі - НДЧ) є самостійним структурним 

підрозділом університету, що здійснює управління фундаментальними та 

прикладними науково-дослідними роботами з метою розв'язання пріоритетних 

наукових проблем, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до 

вирішення актуальних наукових завдань. 

1.2. Науково-дослідну частину університету створено з метою організації та 

координації наукової, науково-технічної діяльності в університеті. 

1.3. Науково-дослідна частина університету безпосередньо підпорядковується 

проректору з наукової роботи та інноваційного розвитку, підзвітний та 

підконтрольний ректору університету. 

1.4. Науково-дослідна частина здійснює свою діяльність відповідно до Законів 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Положення про організацію 

наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів 

акредитації», Статуту університету, «Положення про організацію наукової, науково-

технічної діяльності в Житомирському національному агроекологічному 

університеті», даного Положення та інших нормативно-правових актів України у 

галузі освіти і науки.  

1.5. Реорганізація або ліквідація НДЧ здійснюється згідно з чинним 

законодавством наказом ректора за рішенням вченої ради університету. Під час 

реорганізації або ліквідації НДЧ його працівникам, що вивільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

 

2. Основні завдання 

 

2.1. У галузі планування і організації наукових досліджень: 

2.1.1. Організація проведення фундаментальних та пошукових досліджень з 

проблем економічних, сільськогосподарських, природничих, суспільних, 

гуманітарних і технічних наук. 

2.1.2. Організація проведення прикладних досліджень за замовленнями 

вітчизняних та закордонних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та 

ініціативних науково-дослідних робіт (далі – НДР) щодо вирішення актуальних 

завдань науково-технічного розвитку. 

2.1.3. Участь у розробці наукових проблем подальшого розвитку і 

вдосконалення вищої освіти. 

2.1.4. Визначення пріоритетних і перспективних напрямів наукових досліджень 

в університеті. 



Житомирський національний агроекологічний університет 

 

 

Система управління якістю 

Положення про науково-дослідну частину                                                                                         ПСП – 17-1 

Редакція 01 від 26.11.2019 р.                                                                                                                  стор.3 із 8 

2.1.5 Координація науково-дослідної діяльності структурних підрозділів 

університету. 

2.1.6. Проведення внутрішньої та зовнішньої експертної оцінки проектів для 

виконання наукових досліджень. 

2.1.7. Організація роботи щодо укладання договорів із вітчизняними та 

закордонними замовниками для створення науково-технічної продукції, надання 

науково-технічних послуг, маркетингових досліджень. 

2.1.8 Забезпечення інноваційного розвитку університету шляхом трансферу 

технологій та комерціалізації наукових розробок. 

2.1.9 Проведення патентних досліджень, оформлення винаходів і захист 

авторських прав на науково-методичні матеріали. 

2.1.10. Визначення переліку науково-дослідних робіт, перспективних для 

впровадження у регіоні та відповідних галузях виробництва. Координація взаємодії 

виконавчої влади і місцевого самоврядування з ученими університету. 

2.1.11. Здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням науково- 

дослідних робіт відповідно до плану науково-дослідних робіт, технічних завдань та 

програм їх виконання.  

2.1.12. Забезпечення державної реєстрації науково-дослідних робіт, 

своєчасності і достовірності звітності, що подається до органів державної статистики, 

зокрема до Міністерства освіти і науки. 

2.2. У галузі інформаційного забезпечення наукових досліджень: 

2.2.1. Реклама та популяризація результатів наукових досліджень: 

- організація виставкової діяльності; 

- видання рекламно-інформаційної продукції; 

- організація та проведення науково-технічних та науково-практичних заходів 

(круглих столів, конференцій, семінарів, симпозіумів тощо); 

- організація та проведення ділових зустрічей для сприяння впровадженню 

результатів наукових досліджень у виробництво; 

2.2.2. Забезпечення роботи щодо правової охорони в Україні та за її межами 

об'єктів інтелектуальної власності університету, оформлення матеріалів заявок на 

об'єкти інтелектуальної власності та авторського права; захист об'єктів, ще складають 

комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, від недобросовісної 

конкуренції. 

2.3. У галузі забезпечення зв'язку наукових досліджень з освітнім 

процесом: 

2.3.1. Організація розробки наукових проблем розвитку і вдосконалення освіти в 

Україні. 

2.3.2. Організація науково-технічної діяльності студентів, проведення 

конкурсів наукових робіт. 
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2.3.3. Координація діяльності структурних підрозділів, які здійснюють 

підготовку здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому 

рівнях ступеня доктора філософії та доктора наук згідно з чинним законодавством. 

2.3.4. Участь у розробці й модернізації науково-дослідних лабораторій. 

2.3.5. Розгляд і затвердження тематичного плану виконання наукових 

досліджень викладачів університету. 

 

3. Функції 

 

3.1. Координація науково-дослідної діяльності структурних одиниць 

науково-дослідної частини університету та кафедр. 

3.2. Розвиток співробітництва з науково-дослідними установами, НАН та 

іншими закладами вищої освіти, підприємствами та організаціями. 

3.3. Керівництво роботою  студентів, аспірантів, молодих вчених. 

3.4. Організація та проведення конференцій в Університеті. 

3.5. Участь у роботі виставок та заходів. 

3.6. Контроль та аналіз діяльності підрозділів університету з виконання 

науково-дослідних робіт. 

3.7. Забезпечення державної реєстрації наукових тем, організація подання 

у встановленому порядку звітів після завершення науково-дослідних робіт та 

етапів їх виконання. 

3.8. Організаційне та методичне керівництво винахідницькою і патентно-

ліцензійною роботою в університеті. 

3.9. Надання науково-технічної інформації співробітникам університету. 

 

4. Права та обов’язки 

 

4.1. НДЧ має право:  

4.1.2. Ознайомлення з проектами рішень та іншими документами 

адміністрації університету, що стосуються наукової та науково-технічної 

діяльності.  

4.1.3. Внесення на розгляд адміністрації університету пропозиції щодо 

вдосконалення роботи НДЧ з метою підвищення ефективності наукових 

досліджень. 

4.1.4. Залучення до виконання наукових досліджень окремих фахівців, 

науково-дослідні, міжкафедральні наукові, виробничо-технічні підрозділи, які 

здійснюють наукову та науково-технічну діяльність та відділи університету з 

організації, координації та забезпечення цієї діяльності.  

4.1.5. Відповідно до основних завдань своєї діяльності користування 

приміщеннями та майновими цінностями, якими володіє університет.  
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4.1.6. Здійснення перевірки в підрозділах НДЧ з питань трудової дисципліни 

і додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку 

університету.  

4.2. Обов`язки НДЧ:  

4.2.1. Створення науково-технічної продукції з пріоритетних напрямків 

досліджень університету. 

4.2.2. Виконання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

4.2.3. Своєчасне і повне надання інформації в межах компетенції НДЧ.  

4.2.4. Дотримання правил внутрішнього розпорядку університету. 

 

5. Керівництво 

 

5.1. Наукову-дослідну частина університету очолює начальник, якого 

призначає на посаду та звільняє з посади ректор університету за погодженням з 

проректором з наукової роботи та інноваційного розвитку. 

5.2. Начальник НДЧ: 

    забезпечує координацію та взаємодію науково-дослідної частини з 

іншими  структурними підрозділами університету; 

    забезпечує здійснення та реалізацію наукової діяльності в університеті в 

межах своїх обов’язків та повноважень, делегованих проректором з наукової 

роботи та інноваційного розвитку; 

    відповідає за виконання покладених на НДЧ завдань з реалізації 

державної політики у сфері освіти і науки; 

    одержує у встановленому  порядку від посадових осіб університету, їх 

структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань; 

    залучає працівників університету, за погодженням із керівниками 

відповідних структурних підрозділів університету, для підготовки проектів 

нормативних актів та інших документів, а також для розробки та реалізації 

заходів, що проводяться науково-дослідною частиною згідно з виконуваними 

нею функціями; 

    бере участь у нарадах, семінарах, конференціях, які проводяться в 

університеті та інших установах, у разі розгляду на них питань, що стосуються 

наукової діяльності; 

    контролює виконання постанов, наказів і розпоряджень та інших правових 

документів з питань наукової діяльності працівниками науково-дослідної 

частини. 
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Ф-07-Пр-01 

ПРОТОКОЛ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ АБО ЗМІНОЮ 

ПСП __         Положення про науково-дослідну частину   

№ 

з/п 

Дата 

ознайом-

лення 

Відповідальна 

особа за 

ознайомлення 

Підпис 

відповідальної 

особи 

П.І.Б. особи, 

що ознайомлена з 

документом 

Підпис 

особи, що 

ознайом-

лена з 

документом 

1 2 3 4 5 6 
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Ф-03-Пр-01 

РЕЄСТР 

ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

ПСП __         Положення про науково-дослідну частину    

№ 

врахова-

ного 

примір-

ника 

Дата видачі Структурний підрозділ 
Кому 

виданий 

Підпис 

про 

одержання 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


