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Мукачівського державного університету 
 

. Загальні положення 

.. Навчально-виробничий відділ новітніх технологій є структурним 

підрозділом науково-дослідної частини і підпорядковується проректору з 
наукової роботи. 

.. Навчально-виробничий відділ новітніх технологій очолюється 
завідуючим відділом, який призначається та звільняється з посади наказом 
ректора в установленому порядку. 

.. У своїй діяльності Навчально-виробничий відділ новітніх технологій 
керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної 

Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, 
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів, нормативними актами 

Міносвіти, міністерств і відомств, Законами України «Про наукову і науково-
технічну діяльність», «Про вищу освіту», статутом університету, КЗОТ, 

наказами ректора та цим положенням. 

. Основні завдання та функції відділу 

2.1. Організація науково-дослідної роботи у МДУ та кафедрах 
університету. 

2.2. Здійснення наукової, науково-технічної, виробничої, інноваційної 
діяльності для впровадження у виробництво та навчальний процес наукових 
розробок. 

2.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення робіт по створенню, 
охороні, захисту та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності 

МДУ. 
2.4. Забезпечення обліку та реєстрації договорів на виконання 

госпдоговірних робіт. 
2.5. Забезпечення допомоги у проведенні науково-практичних 

конференцій і семінарів, педагогічних читань, виставок, конкурсів тощо.   



2.6. Планування, організація й контроль за підготовкою та атестацією 
наукових кадрів вищої кваліфікації. 

2.7. Розробка і подання до Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти, Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо проведення 
всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів з питань вищої освіти 

та науки.  
2.8. Контроль за підготовкою та випуском періодичних та інших 

видань, що зареєстровані у відповідності з чинним законодавством України. 
2.9. Розробка і організація заходів щодо розширення наукових зв'язків 

МДУ з іншими науковими установами. 
2.10. Участь у підведенні підсумків результатів наукової діяльності в 

університеті за рік та підготовка звітних матеріалів до відповідних розділів 
статистичного звіту. 

. Структура 

.. Структура відділу визначається відповідно до основних завдань та 

функцій, що покладаються на відділ. 
.. Відділ фінансується за рахунок держбюджетних коштів. 

. Права відділу 

Відділу надаються такі права: 
.. Одержувати від завідувачів кафедрами, деканів факультетів 

документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ 
завдань. 

.. Ознайомлюватися з документами, матеріалами, наказами, 
дорученнями ректора МДУ, необхідними для виконання покладених на 

Відділ завдань. 
.. Залучати за згодою керівників інших структурних підрозділів МДУ 

працівників цих підрозділів до розробки та здійснення заходів, 
відповідальним за проведення яких є Відділ. 

.. За дорученням ректора і проректора з наукової роботи вести 
листування з питань наукової та науково-технічної діяльності МДУ. 

. Керівництво відділом 

.. Відділ очолює завідувач, який призначається наказом ректора за 
поданням проректора з наукової роботи. На посаду завідувача призначається 

фахівець, який має вищу освіту та стаж роботи у вищому навчальному 
закладі не менше 5 років. 

.. Завідувач відділу підпорядковується проректору з наукової роботи і 
відповідає за якісне і своєчасне виконання завдань і функцій, покладених цим 

Положенням. 
 



 
6. Відповідальність 

 
6.1. Показниками оцінки роботи Відділу є якісне та своєчасне 

виконання його працівниками службових завдань та обов'язків.  

6.2. За несвоєчасне та неякісне виконання Відділом покладених на 
нього завдань і функцій установлюється персональна відповідальність 

начальника Відділу. 
6.3.Ступінь відповідальності інших працівників відділу встановлюється 

посадовими інструкціями. 
 

7. Взаємозв'язки з іншими структурними підрозділами 
 

Відділ при виконанні своїх функцій взаємодіє зі структурними 
підрозділами МДУ з метою моніторингу і аналізу результатів наукової, 

науково-технічної та науково-дослідної діяльності. 
 

 
 
 

 
 Положення підготувала:           О.В. Максютова 

 Погоджено: 

 Проректор з наукової роботи              В.М.Кабацій 

 Начальник юридичного відділу            В.Т.Фецинець 
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