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1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-дослідний сектор є структурним підрозділом Харківського
національного

педагогічного

університету

безпосередньо

підпорядковується

першому

імені Г. С. Сковороди,

який

проректору-проректору

з

наукової роботи, начальнику наукової частини або особам, які виконують
їхні обов’язки. Штатний розклад, матеріально-технічне забезпечення, плани
видавництва,
Діяльність

фінансова

діяльність

редакційно-видавничого

тощо
відділу

затверджуються
здійснюється

ректором.

на

підставі

відповідних нормативних документів.
1.2. Положення розроблено відповідно до вимог державних і галузевих
нормативно-правових і методичних документів.
1.3. Положення

вводиться

з

метою

упорядкування

фінансово-

господарської діяльності НДС, забезпечення ефективної наукової, науковотехнічної діяльності (ННТД) університету, підвищення зацікавленості
співробітників у якісному виконанні робіт та впровадження їх результатів у
виробництво та соціальну сферу.
1.4. При зміні умов фінансово-господарської діяльності НДС чи ННТД
університету

до

Положення

можуть

вноситися

зміни, доповнення

і

уточнення, що затверджуються ректором ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
1.5. У своїй діяльності НДС керується вимогами Законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та
іншими

державними

нормативно-правовими

документами,

що

регламентують організацію ННТД у вищих навчальних закладах, а також
Статутом університету та цим Положенням.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НДР

2.1. Метою функціонування НДС є організація виконання НДДКР на
основі вдосконалення ННТД університету, що забезпечує:
- одержання і використання нових наукових знань з метою створення
суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки
фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв’язання комплексних задач у
сфері наукового і технологічного розвитку; впровадження та використання в
Україні і на світовому ринку наукових і науково-практичних результатів.
- розвиток і більш повне використання науково-технічного потенціалу
університету, збільшення його внеску в прискорення науково-технічного
розвитку в різних галузях економіки і соціальної сфери, поглиблення
інтеграції науки і освіти в сучасних умовах;
- підвищення якості підготовки фахівців за рахунок участі студентів в
НДДКР, сприяння розвитку наукової і технічної творчості майбутніх
вчителів;
- розвиток матеріальної бази університету;
- організація впровадження результатів досліджень і розробок у
виробництво і навчальний процес.
2.2. НДС відповідно до покладених задач:
- розробляє проекти планів НДДКР університету;
- здійснює

інформаційне

обслуговування,

проводить

техніко-

економічний аналіз результатів виконання НДДКР, готує пропозиції щодо
впровадження результатів закінчених робіт;

- контролює відповідність наукових звітів та іншої науково-технічної і
конструкторської документації, що вимагається у процесі виконання НДДКР,
діючим стандартам та іншим нормативним документам;
- здійснює облік і звітність з виконуваних НДДКР та результатів
їх впровадження у виробництво і навчальний процес.
2.5. Основними завданнями НДС є:
- Розвиток

фундаментальних

досліджень

у

галузі

природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних
наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних
напрямів науки і техніки, пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,
суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Виконання прикладних
досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку
наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення
соціальних та інших завдань галузі.
- Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.
- Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих
учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукової діяльності.
- Розвиток інноваційної діяльності для створення наукоємної науковотехнічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і
матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.
- Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація
досягнень науковців ХНПУ імені Г. С. Cковороди у засобах масової
інформації, мережі Інтернет.
3. ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

3.1. Планування наукових досліджень в НДС здійснюється відповідно до
основних наукових напрямків, що визначаються Міністерством освіти і
науки

України,

іншими

нормативно-правовими

актами,

а

також

розробляються ХНПУ імені Г. С. Сковороди, виходячи з профілю підготовки
фахівців та з урахуванням стану і перспектив розвитку досліджень у
відповідних галузях науки і техніки, кадрового забезпечення, матеріальних і
фінансових затрат.
3.2. Основою планування діяльності НДС є річний тематичний план
НДДКР як складова частина плану ННТД університету. Відбір тем для
включення в річний план проводиться на конкурсній основі з урахуванням
наукової, господарської і соціальної значущості запланованих робіт,
можливості їх використання у навчальному процесі, наявності наукового
доробку, необхідної матеріально-технічної бази, трудових і фінансових
ресурсів.
3.3. Річний тематичний план НДДКР охоплює відповідні етапи завдань
календарних планів виконуваних тем та очікувані результати у поточному
році, а також додаткові дослідження і розробки, які не ввійшли до
календарних планів при їх формуванні, обсяги фінансування, терміни
виконання робіт та підстави для виконання НДДКР.
3.4. Отримані результати із завершених НДДКР чи їх окремих етапів
(згідно з календарним планом виконання робіт) підлягають обов’язковому
обговоренню на засіданнях відповідних кафедр.
4.5. НДС забезпечує своєчасність і достовірність звітності з ННТД
університету,

що

надається

за

встановленими

формами

в

Держкомстату України.
4. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ПРИПИНЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ НДС

органи

4.1. Рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію НДС приймає
ректор університету.
4.2. Реорганізація і припинення діяльності НДС здійснюється за
порядком, встановленим відповідними нормативно-правовими документами.
5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за
рекомендацією Вченої ради та наказом ректора університету.
Узгоджено:
Перший проректорпроректор з наукової роботи

Андрущенко О.А.

Начальник юридичного відділу

Тарасенко О.В.

