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ПОЛОЖЕННЯ 

про відповідального за  наукову роботу  

в ТзОВ Медичний коледж «Монада»  

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Це Положення встановлює обов’язки, права та відповідальність відповідального за 

наукову роботу в ТзОВ Медичний коледж «Монада», далі Коледж. 

До проведення наукових досліджень у закладі освіти залучаються як його штатні так і 

нештатні викладачі, науковці і студенти, працівники інших організацій. 

Основна мета наукової роботи в Коледжі – це сприяння науково-педагогічним, 

педагогічним працівникам та здобувачам освіти в питаннях отримання і використання 

наукових знань для якісної підготовки кадрів в галузях медицини та фармації.  

На підставі укладеної угоди з ТзОВ Львівський медичний інститут, студенти 

медичного коледжу «Монада» беруть участь в наукових гуртках ЛМІ. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цьому Положенні використані такі основні терміни: 

– відділення – базовий структурний підрозділ, що провадить освітню, методичну, 

наукову та інноваційну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією); 

– науково-дослідна робота – робота, яка ініціюється науково-педагогічними 

працівниками і виконується в межах їх основного робочого часу; 

– науково-педагогічний працівник – вчений, який має вищу освіту не нижче другого 

(магістерського) рівня, професійно провадить педагогічну та наукову або науково-

педагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового 

ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених 

законодавством. 

 

3.  ОБОВЯЗКИ, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ   

 

3.1 Відповідальний за наукову роботу Коледжу, це провідний в певній галузі наук 

науково-педагогічний працівник, який формулює наукову проблему з певного наукового 

напряму, передбачає очікувані результати досліджень та шляхи їх досягнення; наукова 

діяльність відповідального за наукову роботу є невід’ємною частиною освітнього процесу 

Коледжу. 

3.2 Обов’язки відповідального за наукову роботу. 

Відповідальний за наукову роботи: 

– готує проекти НДР для розгляду на Педагогічній раді;  

– визначає нові напрями досліджень і розробок у відповідності до Закону України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в Україні» ( в редакції від 20.02.21 р.); 

– ініціює проведення науково-дослідної роботи стосовно розв’язання задач з наукового 

напряму відділення; 

– формулює очікувані результати виконання науково-дослідної роботи; 

– формує творчий колектив та координує роботу його учасників; 

– залучає до творчої роботи студентів; 

– здійснює заходи щодо захисту об’єктів права інтелектуальної власності; 

– готує та надає звітну документації; 

– ініціює проведення семінарів, конференцій та форумів різного рівня; 
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– ініціює укладення  договорів про співпрацю із закладами вищої освіти, науковими 

установами різного підпорядкування України та інших держав; 

– визначає перелік та обсяг робіт окремих виконавців;  

– контролює термін і якість проведення робіт;  

- контролює підготовку відповідної інформаційної, аналітичної та звітної документації;  

– узагальнює отримані результати у формі звіту, згідно з вимогами МОН України і 

надає їх на розгляд до Педагогічної ради Коледжу з визначенням об’єктів права 

інтелектуальної власності; 

- контролює видання збірки тез конференцій; 

– визначає сферу практичного застосування результатів досліджень і забезпечує 

впровадження їх в освітній процес; 

– забезпечує захист прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені за 

результатами виконання НДР, та захист комерційної таємниці і конфіденційної інформації;  

– бере участь у періодичній атестації наукових працівників. 

3.3 Права відповідального за наукову роботу. 

Відповідальний за наукову роботу має право: 

– на виявлення творчої ініціативи; 

– брати участь у форумах та конференціях різного рівня; 

– залучати до виконання НДР науковців інших закладів освіти на підставі договорів 

про наукову співпрацю; 

– залучати до виконання НДР науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів 

та інженерно-технічних працівників за межами їх основного робочого часу на умовах 

сумісництва чи у вільний від навчання час. 

– працювати за сумісництвом, а також на умовах погодинної оплати в Коледжі, або в 

інших закладах освіти та наукових установах. 

3.4 Відповідальність. 

Відповідальний за наукову роботу несе відповідальність:   

– за одержання результатів наукових досліджень високого рівня; 

– за додержання вимог чинних в Україні національних, міжнародних, регіональних 

стандартів та нормативно-правових документів МОН України; 

– за своєчасне та якісне оформлення супроводжувальної документації виконання НДР; 

– за додержання виконавцями НДР безпечних умов праці, виробничої санітарії та 

пожежної безпеки; додержання регламенту роботи та виконавчої дисципліни; 

– за додержання законодавства України про працю; 

– за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (в межах, 

визначених адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України); 

– за завдання матеріальної шкоди (в межах, визначених  цивільним законодавством та 

законодавством про працю України). 

 

 

 


