


 



 

Це положення встановлює основні функції, структуру, права, обов'язки та 

відповідальність НДЦ «Титан Запоріжжя». 
 

1. Загальні положення 

1.1. Науково-дослідний центр «Титан Запоріжжя» (далі НДЦ «Титан 

Запоріжжя») є структурним підрозділом науково-дослідної частини (НДЧ) НУ 

«Запорізька політехніка». 

1.2. Метою діяльності НДЦ «Титан Запоріжжя» є проведення ним 

наукових досліджень, створення конкурентноспроможних на світовому ринку 

наукових та науково-прикладних розробок, впровадження результатів 

досліджень на промислових підприємствах та їх подальше супроводження, 
організація та координація інноваційної діяльності на промислових 

підприємствах, зокрема пов’язаних з виробництвом та використанням титану. 

НДЦ «Титан Запоріжжя» сприяє підвищенню рівня підготовки фахівців вищої 

кваліфікації. 

1.2. НДЦ «Титан Запоріжжя» у своїй діяльності керується чинним 

законодавством, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, 

статутом НУ «Запорізька політехніка» та цим Положенням.  

1.3. НДЦ «Титан Запоріжжя» організовано наказом по ЗНТУ від "29_" 

грудня 2009 р. № 345 на базі кафедри «Механіка». 

1.4. НДЦ «Титан Запоріжжя» створено на площах і науково- 

лабораторній базі кафедри «Механіка». Для реалізації своєї діяльності НДЦ має 
право залучати кадри  та обладнання інших підрозділів НУ «Запорізька 

політехніка». 

2. Основні напрямки діяльності 

2.1 НДЦ «Титан Запоріжжя» діє відповідно до пріоритетних 

напрямків розвитку науки і техніки України. 
2.2 Проведення наукових досліджень у галузі виробництва та 

використання титану та інших конструкційних матеріалів. 

2.3 Оцінка ефективності технічних рішень, розробка документації та 
рекомендацій по підготовці виробництва. Організація випуску 

експериментальних партій титану та виробів з нього. Супроводження 

впровадження інноваційних технологій. 
2.4 Розробка програмного, методичного забезпечення прогресивних 

технологічних процесів. 

2.5 Консультаційні послуги по напрямкам діяльності. 
2.6 Проведення науково-технічних семінарів та конференцій за тематикою 

досліджень. 
2.7 Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з 

закладами вищої освіти, дослідницькими та проектними інститутами, фірмами, 

фондами. 
2.8 Сприяння підвищенню якості підготовки інженерно-технічних кадрів 

промислових підприємств та підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і 
докторантів. 



 

 

3. Організаційна структура 

3.1. НДЦ «Титан Запоріжжя» підпорядковується безпосередньо 

проректору з наукової роботи та міжнародної діяльності. 
3.2. НДЦ очолює директор, який здійснює загальне керівництво 

відповідно до вимог законодавства, забезпечує належний рівень трудової і 
виконавчої дисципліни, організовує роботу, спрямовану на поточні і 

перспективні завдання, представляє НДЦ в інших установах, закладах і 

організаціях. 
3.3 Науково-дослідні роботи та розробки виконуються як за 

держбюджетною тематикою, так і за рахунок коштів замовників, а також за 

рахунок грантів та благодійної допомоги.  
3.4 Для організації роботи створюються тематичні групи. Директор 

формує склад тематичної групи. До тематичних груп залучаються наукові, 
науково-технічні, адміністративні працівники університету, працівники інших 

організацій та підприємств. До роботи в тематичних групах можуть залучатися 

студенти для виконання наукових досліджень і розробок з оплатою або на 
безоплатній основі. На базі НДЦ діє студентський науковий гурток «Титан». 

3.5 Науково-технічна рада університету заслуховує інформацію директора 
НДЦ про виконання робіт, одержані наукові та науково-прикладні результати, 

погоджує кандидатури працівників на відзнаки за наукові досягнення, 

заслуховує доповіді здобувачів наукового ступеня, тощо. 
3.6 Директор НДЦ формує проект штатного розпису за держбюджетними 

темами, договорами та іншими договірними роботами за означеними 

напрямками діяльності, що виконуються на поточний момент.  
3.7 Чисельність наукових працівників НДЦ має становити не менш 50% 

від загального складу виконавців НДР. 
3.8 Бухгалтерський облік діяльності НДЦ, фінансова та податкова 

звітність забезпечується відділом бухгалтерського обліку та звітності НУ 

«Запорізька політехніка». 

4. Права НДЦ «Титан Запоріжжя» 
Для виконання своїх завдань НДЦ має право: 
4.1 На залучення фінансування наукових досліджень та розробок за 

рахунок видатків загального фонду державного бюджету. Поповнення та 

оновлення матеріальної бази, відповідно до встановленого в університеті 
порядку. 

4.2 Здійснювати відбір, за сприянням керівництва університету, 
обдарованих студентів на їх бажання для залучення до наукової роботи. 

4.3 У встановленому законодавством порядку здійснювати ділові та 

наукові контакти з організаціями, фірмами і громадянами інших країн. 
4.4 У межах договорів співпрацювати з вітчизняними та іноземними 

юридичними особами різних форм власності та фізичними особами відповідно 

до чинного законодавства, щодо виконання науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт, консультаційних послуг, продажу науково-технічної 

продукції тощо, у відповідності до напрямку діяльності НДЦ. 



 

4.5 На публікацію матеріалів досліджень, проведення семінарів та 

конференцій. 
4.6 Залучати в межах не більше 30% для виконання робіт вітчизняних та 

іноземних спеціалістів на контрактній основі, за договорами цивільно-

правововго характеру та на інших умовах, що не суперечать законодавству. 
4.7 Подавати пропозиції щодо заохочення працівників НДЦ та 

університету за досягнуті наукові та науково-практичні результати діяльності 

НДЦ «Титан Запоріжжя». 
4.8 Працевлаштувати в НДЦ випускників магістратури та аспірантури. 

5. Відповідальність НДЦ «Титан Запоріжжя» 
5.1 Директор НДЦ несе відповідальність за науковий рівень досліджень та 

розробок, своєчасність їх виконання і результативність, забезпечує координацію 
діяльності НДЦ з науковими підрозділами та кафедрами університету, а також з 

іншими науково-дослідними організаціями та закладами вищої освіти. 

6. Припинення діяльності та реорганізація НДЦ «Титан 

Запоріжжя» 

6.1 НДЦ «Титан Запоріжжя» припиняє свою діяльність чи 

реорганізується за встановленим порядком у відповідності до статуту НУ 
«Запорізька політехніка» та чинного законодавства. 
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