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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Науковий відділ  КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (далі – Академія) утворено з метою  координації 

наукової діяльності та науково-методичного забезпечення Академії. 

1.2. Науковий відділ  КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» є структурним підрозділом, який безпосередньо 

підпорядковується  проректору з науково-педагогічної та інноваційної 

діяльності, підзвітний та підконтрольний ректору. 

1.3. Науковий відділ здійснює свою діяльність  відповідно до законів 

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

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

організацію наукової,  науково-технічної діяльності у вищих навчальних 

закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», інших нормативно-правових актів  

України в галузі освіти і науки, Статуту КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради», наказів та розпоряджень ректора 

й проректора з  науково-педагогічної та інноваційної діяльності, Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Академії і  цього Положення. 

1.4. Відділ створюється, реорганізується та ліквідується наказом 

ректора за поданням проректора  з науково-педагогічної та інноваційної 

діяльності.  

 

2. ЗАВДАННЯ  ТА ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО ВІДДІЛУ  
2.1. Планування і удосконалення  наукової  та інноваційної  

діяльності в Академії. 

2.2. Основні напрями  діяльності наукового відділу Академії: 

2.2.1. координація  науково-дослідницької діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних працівників Академії, кафедр  та науково-методичних 

лабораторій: 

- аналіз результатів наукової діяльності Академії, складання відповідних 

звітів; 

- розробка поточних та перспективних планів наукової діяльності 

Академії, контроль  за виконанням планів з наукової роботи; 

- організація виконання  наукових досліджень і розробок, здійснення 

контролю за своєчасним  та якісним виконанням науково-

дослідницької роботи підрозділами Академії; 

- внесення пропозицій щодо  планування  наукових видань Академії; 

- узагальнення досвіду науково-дослідницької роботи науково-

методичних лабораторій, центрів, кафедр та інших структурних 

підрозділів Академії; 



2.2.2. організація та участь  у науково-практичних, науково-методичних 

конференціях   та інших наукових заходах: 

- організація і проведення щорічної  конференції  викладачів з  тематики 

основних наукових напрямів Академії; 

- участь  у підготовці та проведенні міжвузівських, регіональних, 

всеукраїнських та міжнародних конференцій, семінарів та інших  наукових 

заходів спільно з іншими підрозділами Академії та зовнішніми установами;  

- організація інформаційного сповіщення підрозділів Академії щодо участі в 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях; 

2.2.3. координація  діяльності Академії з підвищення  наукової кваліфікації  

професорсько-викладацького складу: 

- методична допомога кафедрам  та викладачам  Академії  щодо планування 

підвищення наукової кваліфікації; 

- участь  в організації роботи  науково-методичних семінарів професорсько-

викладацького складу Академії; 

- науково-методичний супровід підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Академії; 

2.2.4. координація  наукової діяльності здобувачів вищої освіти: 

- участь  в організації та проведенні  наукових конференцій, круглих столів, 

конкурсів тощо; 

- інформування здобувачів вищої освіти  про наукові конференції, семінари, 

круглі столи з профільної проблематики; 

- утворення та розвиток творчих об'єднань молоді в Академії; 

- залучення  здобувачів вищої освіти до участі в наукових дослідженнях та 

інших проектах Академії; 

- виявлення, узагальнення, розповсюдження та використання  вітчизняного і 

міжнародного  досвіду, нових форм та методів організації,  координації 

науково-дослідницької роботи  здобувачів вищої освіти  Академії; 

- підготовка  пропозицій з мотивацій та стимулювання здобувачів вищої 

освіти щодо  участі в науковій роботі. 

2.3. Організація  і контроль ведення обліку з питань науково-

дослідницької роботи Академії. 

2.4. Укладення договорів  про наукове співробітництво з провідними 

навчальними,  науково-дослідницькими установами, науково-виробничими 

об'єднаннями й іншими  установами та підприємствами України  і зарубіжжя. 



 

3. СТРУКТУРА НАУКОВОГО ВІДДІЛУ 

3.1.  Структура і штат наукового відділу визначені  штатним розписом  

Академії. Зміни до структури  наукового відділу вносяться за поданням 

проректора з  науково-педагогічної та інноваційної діяльності з урахуванням 

змін   в організації  наукового процесу та обсягу виконуваних робіт. 

3.2.  Науковий відділ очолює завідувач. 

3.3.  Співробітники наукового відділу  виконують свої обов'язки згідно із 

затвердженими посадовими інструкціями. 

3.4.  Розподіл обов'язків  між співробітниками наукового відділу 

регламентується  розпорядженнями завідувача наукового відділу. 

3.5.  Науковий відділ може мати у своєму складі структурні підрозділи, які 

діють на основі Статуту академії і цього Положення, утворюються наказом 

ректора й знаходяться у підпорядкуванні завідувача наукового відділу. 

  

4. КЕРІВНИЦТВО НАУКОВИМ ВІДДІЛОМ 

4.1. Науковий відділ  Академії очолює завідувач, якого призначає на посаду 

та  звільняє з посади  ректор  Академії за погодженням з  проректором  з 

науково-педагогічної та інноваційної діяльності. 

4.2.  Завідувач наукового відділу:  

- організовує діяльність наукового відділу; 

- спрямовує та координує діяльність  структурних підрозділів  наукового 

відділу; 

- забезпечує координацію та взаємодію  наукового відділу з іншими  

структурними підрозділами Академії; 

- погоджує положення про структурні підрозділи  наукового відділу і 

посадові  обов'язки  працівників відділу; 

- одержує у встановленому порядку від посадових осіб Академії, їх 

структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, 

необхідні для виконання  покладених на нього  завдань; 

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

Академії, та інших установах у разі  розгляду питань, що стосуються 

наукової діяльності; 

- координує роботу працівників наукового відділу Академії; 

- забезпечує  здійснення та реалізацію  наукової діяльності Академії у межах 

своїх обов'язків та повноважень, делегованих проректором  з науково-

педагогічної та інноваційної діяльності;  

- за погодженням  із керівниками відповідних структурних підрозділів 

Академії залучає їхніх працівників для розробки та реалізації заходів, що 

проводяться  науковим відділом згідно з виконуваними ним функціями;  

- контролює виконання постанов, наказів і розпоряджень та інших правових 

документів з питань наукової діяльності працівниками наукового відділу. 

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВОГО ВІДДІЛУ 

Науковий відділ в особі  його завідувача має право: 



5.1. розробляти  та вносити на розгляд проректору з науково-

педагогічної та інноваційної діяльності пропозиції щодо  організації науково-

дослідницької  роботи  підрозділів Академії та оптимізації роботи наукового 

відділу; 

5.2. отримувати від структурних підрозділів Академії інформацію для 

здійснення покладених  на науковий відділ  завдань та функцій; 

5.3. проводити наради з питань, які входять до компетенції наукового 

відділу, та брати участь у таких нарадах; 

5.4. здійснювати взаємодію  з проректором з  науково-педагогічної та 

інноваційної діяльності, керівниками структурних підрозділів, кафедр з 

метою отримання  інформації з питань  науково-дослідницької роботи в 

межах своєї компетенції; 

5.5. вести листування з питань, які входять до компетенції  наукового 

відділу; 

5.6. представляти Академію  у взаємовідносинах з державними 

організаціями, науковими та науково-дослідницькими установами з питань, 

що  відносяться  до  науково-дослідницької діяльності; 

5.7. організовувати випуск  видань інформаційного та науково-

методичного характеру; 

5.8.  залучати працівників інших структурних підрозділів  Академії 

для  розгляду питань, що належать до їх компетенції; 

5.9.  організовувати та проводити в установленому порядку 

конференції, семінари, круглі столи тощо; 

5.10. встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти і науковими 

установами України, зарубіжних країн, міжнародними організаціями, 

фондами тощо; 

5.11. за дорученням ректора Академії утворювати координаційні 

комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу 

виконання державних програм і проектів, залучати  спеціалістів до  роботи у 

цих комісіях, а також для  надання консультацій, проведення аналізу стану і 

складання прогнозів розвитку наукового потенціалу області, міста. 

   

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВОГО ВІДДІЛУ 

Завідувач наукового відділу, працівники відділу відповідно  до посадових 

інструкцій  та в цілому  несуть відповідальність: 

6.1. за неналежне виконання або невиконання  посадових обов'язків; 

6.2. за несвоєчасне вирішення завдань, що входять до компетенції 

відділу; 

6.3. за стан обліку і звітності, введення діловодства з питань  науково-

дослідницької діяльності; 

6.4. за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку академії, 

норм охорони праці та правил безпеки. 

 



 

 

7.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

7.1. Оперативний контроль  за діяльністю наукового відділу здійснює  

проректор з  науково-педагогічної та інноваційної діяльності. 

7.2.  На період тимчасової відсутності завідувача відділу його обов'язки, за  

відповідним наказом ректора, покладаються на одного з провідних фахівців 

відділу. 

7.3.  Контроль за додержанням правил внутрішнього трудового розпорядку 

Академії, вимог інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки та 

виробничої санітарії здійснює завідувач відділу. 

   

8. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ  

8.1.  Науковий відділ у своїй роботі  співпрацює з усіма структурними 

підрозділами Академії. 

8.2.  Взаємовідносини з  підрозділами та службами ґрунтуються на 

основі  Статуту Академії та положеннями про структурні підрозділи. 

8.3. Розмежування обов'язків між науковим відділом та іншими 

підрозділами академії зі спільних питань діяльності  здійснюється  наказами  

ректора Академії. 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. Положення про науковий відділ схвалюється Вченою радою 

Академії  та затверджується наказом ректора. 

9.2. Будь-які зміни, доповнення та уточнення до цього Положення 

вносяться за погодженням із завідувачем наукового відділу та проректором з  

науково-педагогічної  та інноваційної діяльності і затверджуються Вченою 

радою.  

9.3. Попереднє положення  втрачає чинність після введення в дію 

нового. 

 

 

 


