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ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ організації наукової роботи 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відділ організації наукової роботи (ВОНР) є структурним підрозділом 

Одеського державного університету внутрішніх справ, який здійснює 

організацію та координацію науково-дослідної діяльності факультетів, кафедр, 

відділів, відділень, груп, лабораторій, контролює дотримання планів проведення 

та впровадження їх результатів у навчальний процес і практику органів 

внутрішніх справ, а також здійснює підготовку й випуск наукової, навчальної, 

навчально-методичної літератури та бланкової продукції для використання їх у 

навчальному процесі й практичній діяльності університету. 

1.2. У своїй діяльності ВОНР керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну 

діяльність», «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію», «Про 

авторське право та суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні», «Про видавничу справу», іншим діючим законодавством 

України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, 

постановами та рішеннями Кабінету Міністрів України, рішеннями колегії, 

наказами, розпорядженнями, вказівками МВС України, наказами МОНМС 

України, постановами ВАК України, Статутом університету, наказами, 

розпорядженнями, вказівками ректора ОДУВС, положеннями про науково-

дослідну та редакційно-видавничу діяльність університету та цим Положенням. 

1.3. Керівництво ВОНР здійснює начальник відділу організації наукової 

роботи, який діє в межах своєї компетенції. 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Головною метою ВОНР є організація та здійснення науково-дослідної 

роботи університету та його редакційно-видавнича діяльність, а саме: 

забезпечення реалізації інноваційних результатів наукових досліджень у 

практику, вивчення передового досвіду організації науково-дослідної роботи 

університету та інших навчальних закладів України й упровадження його в 

науковий і навчальний процеси, здійснення організації та проведення наукових 

досліджень молодих учених, студентів, курсантів тощо. 

2.2. Основними завданнями відділу організації наукової роботи є: 

- організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з 

актуальних проблем діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ, 
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професійної орієнтації та професійного добору співробітників органів внутрішніх 

справ, курсантів (слухачів) відомчих навчальних закладів, проблем вузівської 

педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу; 

- розробка за результатами наукових досліджень пропозицій та 

рекомендацій, спрямованих на вдосконалення організації, тактики, засобів і 

методів діяльності органів внутрішніх справ; 

- сприяння кафедрам та іншим структурним підрозділам університету в 

підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів університету; 

- взаємодія з практичними органами й підрозділами внутрішніх справ 

щодо проведення досліджень і впровадження наукових розробок у практичну 

діяльність; 

- забезпечення навчального процесу та наукових досліджень учених 

університету й навчальних закладів МВС України науковою, навчальною та 

методичною літературою; 

- упровадження результатів наукових досліджень учених ОДУВС і 

науковців інших навчальних закладів МВС України в навчальний процес і 

практику органів внутрішніх справ; 

- постачання служб університету бланковою продукцією. 

2.3. Відділ організації наукової роботи ОДУВС забезпечує: 

- високий науково-теоретичний і літературний рівень видань, їх 

художнього оформлення та поліграфічного виконання; 

- ефективну редакційно-видавничу, виробничу діяльність у порядку, 

установленому чинним законодавством України; 

- раціональне використання коштів, ресурсів, матеріалів; 

- охорону, поліпшення умов і оплати праці, задоволення соціальних потреб 

членів колективу; 

- видання навчальної, наукової та методичної літератури. 

 

3. ПРАВА СПІВРОБІТНИКІВ  

ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 

3.1. Брати участь в обговоренні питань щодо науково-дослідної та 

редакційно-видавничої діяльності на всіх рівнях структурних підрозділів і 

громадських об`єднань університету та вносити пропозиції по вдосконаленню 

цієї діяльності. 

3.2. Користуватися матеріально-технічною базою, бібліотечним фондом та 

архівом університету. 

3.3. Вивчати та аналізувати стан організації науково-дослідної й 

редакційно-видавничої діяльності на кафедрах, факультетах, науково-дослідних 

групах, лабораторіях університету та вносити пропозиції щодо покращення 

роботи цих підрозділів. 

3.4. Надавати мотивовану відмову від участі в науковій (науково-

технічній) діяльності, результати якої можуть мати негативні наслідки для 

людини, суспільства або довкілля. 

3.5. Знати об`єктивну оцінку своєї діяльності та отримувати винагороду 
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відповідно до кваліфікації, наукових результатів, якості та складності 

виконуваної роботи, а також одержувати доход чи іншу винагороду від реалізації 

наукового або науково-практичного результату своєї діяльності відповідно до 

чинного законодавства України. 

3.6. Займатися викладацькою діяльністю, надавати консультативну 

допомогу, а також бути експертом відповідно до чинного законодавства України. 

 

4. ОБОВ`ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ  

ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ 

 

4.1. На високому професійному рівні відповідно до функціональних 

обов`язків виконувати завдання, які поставлені перед ВОНР. 

4.2. Брати участь у розробці та реалізації загальноуніверситетських тем 

наукових досліджень. 

4.3. Проводити наукові дослідження відповідно до укладених договорів 

(контрактів). 

4.4. Представляти результати наукової діяльності шляхом наукових 

доповідей, публікації наукових статей, монографічних досліджень, результатів 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, захисту дисертацій тощо. 

4.5. Знати чинне законодавство, накази, вказівки, інструкції та інші 

документи МВС і МОН України щодо науково-дослідної та редакційно-

видавничої діяльності. 

4.6. Вивчати стан організації науково-дослідної та редакційно-видавничої 

діяльності в університеті (окремих підрозділах), розповсюджувати передовий 

досвід і вносити пропозиції щодо покращення цієї роботи. 

4.7. Вивчати передовий досвід науково-дослідної та редакційно-видавничої 

діяльності інших навчальних закладів. 

4.8. Постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації. 

4.9. Організовувати та брати участь у проведенні наукових, науково-

практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях, «круглих столах» 

тощо. 

4.10. У встановленому порядку проходити атестацію на відповідність 

займаній посаді. 

 


