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Положення про 
відділ організації науково-дослідної та патентної діяльності науково-дослідного 

центру Національного університету цивільного захисту України 

 

1. Загальні положення 
1.1. Це положення визначає правовий статус відділу організації науково-

дослідної та патентної діяльності науково-дослідного центру Національного 

університету цивільного захисту України (далі – Відділ), його права, завдання, 

функції і структуру. 

1.2. Відділ є структурним підрозділом науково-дослідного центру 

Національного університету цивільного захисту України. 

1.3. Відділ безпосередньо підпорядковується проректору з наукової 

роботи – начальнику науково-дослідного центру університету. 

1.4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та чинними 

законами України, підзаконними нормативно-правовими актами, у тому числі 

Статутом Університету, а також цим Положенням. 

2. Основні завдання 
Основними завданнями Відділу є: 

2.1. Планування, організація та контроль науково-дослідної роботи 

університету. 

2.2. Організація роботи з оформлення науковцям університету заявок на 

отримання охоронних документів. 

2.3. Надання консультативної та методичної допомоги науковим і 

науково-педагогічним працівникам, докторантам, ад'юнктам (аспірантам), 

здобувачам і курсантам (студентам, слухачам) з питань наукової діяльності. 

2.4. Сприяння організації публікації та апробації результатів наукових 

досліджень наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, 

ад'юнктів (аспірантів), здобувачів, курсантів (студентів, слухачів). 

2.5. Координація діяльності наукового товариства курсантів (студентів, 

слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих учених. 

2.6. Популяризація та стимулювання здійснення наукової діяльності 

співробітниками університету. 

3. Функції 
Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1. Розробляє на основі пропозицій підрозділів університету та подає на 

затвердження в установленому порядку плани, пов’язані з науково-дослідною 

діяльністю університету (плани наукової та науково-технічної діяльності, плани 

науково-дослідної роботи, плани впровадження, плани конференцій тощо). 

3.2. Організаційно забезпечує та контролює виконання науково-

дослідних робіт науковими та науково-педагогічними працівниками, 



докторантами, ад’юнктами та здобувачами відповідно до пріоритетних 

напрямів наукової діяльності. 

3.3. Здійснює моніторинг і прогнозну оцінку розвитку наукової 

діяльності університету в контексті рейтингового оцінювання. 

3.4. Збирає, узагальнює та веде облік результатів науково-дослідної 

роботи університету. 

3.5. Проводить підготовку звітних і аналітичних документів з питань 

науково-дослідної діяльності університету для подальшого інформування 

ректорату, вченої ради, а також їх надання до ДСНС, МОН України, інших 

установ і організацій. 

3.6. Контролює впровадження в практику (навчальний процес) 

результатів наукових досліджень. 

3.7. Сумісно з іншими підрозділами університету організовує виконання 

наказів і розпоряджень (доручень) органів законодавчої та виконавчої влади, 

щодо розробки проектів нормативної документації, підготовки експертних 

висновків (пропозицій) до законопроектів, а також з питань науково-дослідної, 

патентної діяльності та відповідних позапланових завдань. 

3.8. Здійснює організаційне й методичне забезпечення, а також 

координує діяльність наукового товариства курсантів (студентів, слухачів), 

ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих учених. 

3.9. Організовує роботу щодо оформлення співробітникам університету 

заявок на отримання охоронних документів з питань інтелектуальної власності. 

3.10. Надає організаційну та методичну допомогу в проведенні 

загальноуніверситетських наукових (науково-методичних, науково-

практичних) конференцій, симпозіумів і семінарів, а в складі відповідних 

робочих груп забезпечує участь представників університету в проведенні таких 

заходів на міжвідомчому та міжнародному рівнях. 

3.11. Вивчає, аналізує, узагальнює та розповсюджує позитивний досвід 

організації та проведення наукових досліджень, надає роз’яснення щодо 

порядку застосування в університеті відповідних нормативно-правових актів 

для повного та чіткого їх застосування. 

3.12. Надає консультативну допомогу науковим і науково-педагогічним 

працівникам з питань державної реєстрації науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт та з оформлення заявок на отримання охоронних 

документів. 

3.13. Інформує наукових і науково-педагогічних працівників щодо 

проведення конференцій, конкурсів наукових робіт та інших заходів наукового 

спрямування. 

3.14. Проводить роботу щодо збору, обробки та відправлення тез 

доповідей, статей, наукових робіт тощо. 

3.15. Забезпечує збір матеріалів і технічний супровід фахових технічних 

збірок наукових праць університету. 

3.16. Сприяє міжнародному науковому співробітництву, створенню умов 

для міжвузівської та міжвідомчої співпраці й інших зв’язків у науковій сфері. 



3.17. Попередньо опрацьовує та подає до відповідних інстанцій 

пропозиції щодо участі та заохочення науковців і їх наукових продуктів в 

конкурсах різного рівня. 

3.18. Проводить загальноуніверситетські заходи (фестивалі, конкурси, 

огляди тощо), приурочені до професійних свят науковців та спрямовані на 

популяризацію та стимулювання здійснення наукової діяльності 

співробітниками університету. 

4. Права 

4.1. Відділ має право: 

4.1.1. Вносити пропозиції керівництву університету щодо вдосконалення 

науково-дослідної діяльності в університеті. 

4.1.2. Представляти університет в інших організаціях з питань, які 

входять до компетенції Відділу, за дорученням проректора з наукової роботи – 

начальника науково-дослідного центру. 

4.1.3. Одержувати в установленому порядку необхідні для роботи 

документи університету та його структурних підрозділів. 

4.1.4. Листуватися з іншими науково-дослідними установами й 

організаціями з питань наукової діяльності. 

5. Керівництво 

5.1. Відділ очолює заступник начальника науково-дослідного центру – 

начальник Відділу, який призначається та звільняється з посади наказами 

ректора Національного університету цивільного захисту України. 

5.2. На посаду заступника начальника науково-дослідного центру – 

начальника Відділу призначається особа, яка має повну вищу 

освіту відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра (спеціаліста); науковий ступінь кандидата наук; стаж наукової роботи 

не менше 5 років; наукові праці, авторські свідоцтва, патенти на винаходи чи 

корисні моделі. 

5.3. Начальник Відділу має такі права та обов’язки: 

5.3.1. Вносить пропозиції керівництву університету щодо удосконалення 

науково-дослідної діяльності в університеті. 

5.3.2. Представляє університет у інших організаціях з питань, які входять 

до компетенції Відділу та науково-дослідного центру, за дорученням 

проректора з наукової роботи – начальника науково-дослідного центру. 

5.3.3. Одержує в установленому порядку необхідні для роботи документи 

університету та його структурних підрозділів. 

5.3.4. У межах своєї компетенції підписує та візує документи. 

5.3.5. У встановленому порядку підвищує свою наукову кваліфікацію, 

бере участь у конференціях та семінарах. 

5.3.6. Постійно працює з відомостями, що становлять державну 

таємницю. 

 

 

 

 



6. Організація роботи 

6.1. Відділ провадить свою діяльність на основі річних планів, які 

затверджуються проректором з наукової роботи – начальником науково-

дослідного центру університету.  

6.2. Структура Відділу та його штат затверджуються наказом Голови 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

6.3. Положення про Відділ затверджується ректором університету.  

6.4. Посадові інструкції начальника та працівників Відділу 

затверджуються ректором університету. 

6.5. Діловодство у Відділі організовується та ведеться згідно із 

затвердженою Інструкцією з діловодства. 

6.6. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне, 

соціальне і побутове забезпечення осіб начальницького складу і працівників 

Відділу визначається ректором університету. 

7. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними 

підрозділами 

7.1. У процесі здійснення своєї діяльності Відділ взаємодіє з керівниками 

та працівниками всіх структурних підрозділів університету, а також науковими 

та науково-педагогічними працівниками, докторантами, ад'юнктами 

(аспірантами), здобувачами та курсантами (студентами, слухачами) з питань 

наукової та патентної діяльності університету. 

 

 

Заступник начальника науково- 

дослідного центру – начальник  

відділу організації науково-дослідної 

роботи науково-дослідного центру Євгеній РИБКА 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Проректор з наукової роботи – 

начальник науково-дослідного центру Володимир АНДРОНОВ 

 

Начальник юридичного сектора Віолета ТОГОБИЦЬКА 

 

Начальник відділу  

адміністративної роботи Станіслав ЩЕРБАК 

 


