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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Науково-навчальний центр фізики енергонасичених матеріалів і 
процесів (далі – Центр) Національного гірничого університету Міністерства 
освіти і науки України (далі – Університет) та Державного підприємства 
«Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі – 
Хімзавод) є структурним підрозділом Університету, який діє на підставі 
чинного законодавства України, Статуту 43 Університету та цього Положення. 

1.2. Центр створено наказом ректора Університету та наказом 
генерального директора Хімзаводу у відповідності до закону України «Про 
вищу освіту». 

1.3. Центр проводить наукові дослідження і надає консалтингові послуги з 
фізики, хімії та технології виробництва високоенергетичних матеріалів, фізики 
енергоефективних процесів; здійснює перепідготовку та підвищення 
кваліфікації фахівців з вищою освітою для потреб науково-дослідних 
інститутів, університетів і підприємств. 

1.4. Адреса Центру: 49027, м. Дніпропетровськ-5, просп. Карла Маркса, 19. 
Телефони: +38 0562 464 062, +38 056 744 6219; факс +38 056 744 6211;e-mail: 
nmu@nmu.org.ua 

 
 

2 МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 
 

2.1. Головною метою створення Центру є забезпечення системності 
наукових досліджень; посилення методологічного впливу відомих у світі 
наукових підрозділів на організацію і проведення наукових досліджень в 
Університеті та Хімзавод; розробка і впровадження енергоефективних 
технологій та нових високоенергетичних матеріалів при видобутку корисних 
копалин; концентрація та ефективне використання освітнього і науково-
технічного потенціалу шляхом залучення до викладання вчених установ НАН 
України та висококваліфікованих спеціалістів відповідних галузей 
промислових підприємств; перепідготовка та підвищення кваліфікації у галузі 
буро-підривного комплексу робіт. 

2.2. Головними завданнями Центру є наступні: 
– отримання наукового продукту у вигляді нових теоретичних 

результатів досліджень, технологій, винаходів, корисних моделей та зразків 
тощо; 

– цільова фундаментальна перепідготовка кадрів вищої кваліфікації. 
2.3. Основні види діяльності Центру: 

– перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою 
і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за участю провідних фахівців 
НАН України та провідних інженерно-технічних працівників промислових 
підприємств; 

– організація, координація та проведення спільних наукових 
досліджень, сприяння впровадженню наукових розробок Університету і 
Хімзаводу у виробництво; 
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– прогнозування, розробка та впровадження цільових програм, 
обґрунтування перспектив і пріоритетних напрямів розвитку безпечних і 
ефективних технологій виробництва, зберігання та застосування 
енергоефективних технологій та високоенергетичних матеріалів у гірничій 
справі, машинобудуванні тощо; 

– організація і координація міжнародного науково-технічного 
співробітництва з вищими навчальними закладами та науковими установами 
інших країн за напрямками основної діяльності Центру; 

– підготовка і проведення спільних наукових симпозіумів, 
конференцій, семінарів; 

– інформаційне забезпечення науко-освітньої діяльності Університету 
і науково-технічних здобутків Хімзаводу; 

– співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, 
науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами і організаціями 
різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань 
Центру; 

– організація та проведення курсів підвищення кваліфікації і 
перепідготовки кадрів за контрактами і за напрямами роботи Центру; 

– участь у міжнародних заходах в галузі освіти, науки, перепідготовки 
кадрів та підвищення кваліфікації спеціалістів. 

2.4. Пріоритетні напрями науково-дослідних робіт: 
– ефективність використання традиційних і альтернативних джерел 

енергії; 
– розвиток буро-вибухового комплексу як технічної системи; 
– екологічний моніторинг наслідків впливу високоенергетичних 

речовин та продуктів їх хімічних реакцій на зовнішнє середовище;  
– промислова безпека та охорона праці; 
– сертифікація продукції. 

2.5. Відповідно до мети, визначеної цим Положенням, Центр здійснює інші 
види діяльності, що не суперечать законодавству України, взаємодіє з органами 
державної виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями 
України та іноземних держав. 

 
 
3 ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗВИТКУ ЦЕНТРУ 
 
3.1. Реалізація концепції науково-освітньої діяльності і розвитку Центру 

здійснюється шляхом реалізації відповідних концепцій Університету і 
Хімзаводу для: 

– забезпечення бюджетного, господарського і комерційного ефекту за 
рахунок поєднання ресурсів, планів і економічних механізмів науково-
виробничого і вузівського наукових секторів; 

– забезпечення стажування науковців Університету в лабораторіях 
Хімзаводу. 
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3.2. Концепція науково-освітньої діяльності і розвитку Центру повністю 
відповідає Закону України № 2519–VI «Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки», принципам та ідеям Національної Доктрини розвитку освіти і 
науки, Закону України «Про вищу освіту» та головній меті створення Центру. 

 
 

4 ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ЦЕНТРУ 
 
4.1. Штатний розклад Центру затверджується ректором Університету 

згідно чинного законодавства. 
4.2. Директор Центру призначається і звільняється ректором Університету 

з погодженням генерального директора Хімзаводу. Перший заступник 
директора Центру призначається генеральним директором Хімзаводу з 
погодженням кандидатури з ректором Університету. 

4.3. Для забезпечення функціонування Центру ректор Університету за 
поданням генерального директора Хімзаводу призначає інших заступників 
директора Центру. 

4.4. Для виконання окремих проектів призначаються керівники проектів 
(груп) на основі конкурсного відбору проектів (планів роботи за напрямами 
діяльності Центру). 

4.5. При визначенні переможців конкурсу враховується наступне: 
– спрямованість, зміст та науковий рівень проекту; 
– досвід виконання науково-дослідних робіт; 
– участь у міжнародних наукових конференціях; 
– публікації у провідних міжнародних та вітчизняних наукових 

журналах за тематикою проекту;  
– успішність роботи з аспірантами та докторантами за профілем 

досліджень; 
– наявність матеріального забезпечення для функціонування наукової 

групи. 
4.6. Науковими керівниками проектів за результатами конкурсу 

призначаються провідні співробітники Університету та Хімзаводу, які мають 
певний досвід виконання наукових досліджень. 

 
 

5 ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ 
 
5.1. Директор Центру представляє інтереси та здійснює загальне 

керівництво Центром, виходячи з покладених на Центр завдань, діє від імені 
Центру у відносинах з іншими організаціями та несе персональну 
відповідальність за результати його роботи згідно чинного законодавства. У 
своїй роботі директор Центру керується цим Положенням, Статутом 
Університету, наказами та розпорядженнями ректора Університету, наказами і 
розпорядженнями МОН України та Національного космічного агентства 
України (НКА України). 
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5.2. Директор Центру: 
– видає розпорядження, що стосуються діяльності Центру. 

Розпорядження директора є обов’язковими для виконання всіма працівниками 
Центру. Розпорядження директора можуть бути скасовані ректором 
Університету, якщо вони суперечать законам України, нормативним 
документам МОН та НКА України, Статуту Університету, Положенню про 
Центр або завдають шкоди інтересам Університету та Хімзаводу; 

– вносить пропозиції ректору Університету щодо розвитку Центру, 
удосконалення системи управління Центром та забезпечення фінансування 
планових заходів; 

– вносить пропозиції ректору Університету щодо заохочення 
співробітників Центру і накладання на них стягнень; 

– здійснює керівництво і контроль роботи підрозділів Центру, 
– підписує документи Центру; 
– представляє Центр у стосунках з іншими підрозділами та 

керівництвом Університету, а також з іншими організаціями та установами в 
межах своїх повноважень; 

– здійснює підбір наукових кадрів; 
– забезпечує розвиток співробітництва і зв’язків Центру з 

вітчизняними та закордонними установами, організаціями, фірмами, 
приватними підприємствами; 

– контролює виконання науково-дослідних робіт у підрозділах 
Центру; 

– надає пропозиції ректору Університету про зміни структури Центру, 
створенню нових і ліквідацію існуючих підрозділів Центру; 

– вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю Центру, що 
здійснюється у відповідності до чинного законодавства та Статуту Університету. 

 

 

6 СТРУКТУРА І ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ 
 
6.1. Організаційна структура визначається пріоритетними напрямами 

діяльності Центру та затверджується наказом ректора Університету  з 
погодженням з генеральним директором Хімзаводу. 

6.2. Рішення про реорганізацію структури Центру приймає директор 
Центру з погодженням з ректором Університету та генеральним директором 
Хімзаводу. 

6.3. Дорадчим органом управління Центром є його Наглядова Рада, склад 
якої затверджують ректор Університету та генеральний директор Хімзаводу. 

6.4. До складу наглядової Ради входять ректор Університету, генеральний 
директор Хімзаводу  або особи, призначені ними, а також інші уповноважені 
особи. 

6.5. Члени Наглядової Ради між собою обирають Голову та 
відповідального секретаря на визначений термін. 
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6.6. План роботи Наглядової Ради затверджує Голова. 
6.7. Засідання Наглядової Ради оформлюються відповідними протоколами, 

які підписують Голова та відповідальний секретар Ради. 
6.8. наглядова Рада може приймати рішення, якщо присутні не менше як 

2/3 від її загального складу. Рішення приймається більшістю голосів присутніх 
членів Наглядової Ради. 

6.9. Наглядова Рада: 
– формує наукову та технічну стратегію діяльності Центру; 
– вносить пропозиції щодо зміни існуючої структури, організації 

роботи та розвитку напрямів навчальної і наукової роботи; використання 
коштів, що надійшли в результаті господарчої діяльності Центру;  

– розглядає результати роботи підрозділів Центру. 
6.10. Рішення Наглядової Ради набувають чинності з моменту підписання 

директором Центру відповідних документів. 
 
 
7 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦЕНТР 

 
7.1. Положення про Центр вступає в дію з моменту його затвердження. 
7.2. Зміни до Положення можуть бути внесені за рекомендацією 

Наглядової Ради Центру та погоджені з Університетом та Хімзаводу. 
 
 
8 ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАЙНОВІ 

ВІДНОСИНИ 
 
8.1. Діяльність Центру забезпечується надходженнями Центру від його 

господарчої діяльності. 
8.2. Надходження центру забезпечуються за рахунок коштів: 

– одержаних за підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 
фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з 
юридичними і фізичними особами; 

– безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у 
тому числі з інших держав; 

– надходжень за виконання госпдоговірної тематики для підприємств, 
установ, організацій і фізичних осіб; 

– інших доходів згідно з чинним законодавством. 
8.3. Центр має субрахунок на розрахункових банківських рахунках 

Університету. 
8.4. Оплата праці в Центрі здійснюється згідно з Кодексом законів про 

працю в Україні, законів України «Про оплату праці», «Про освіту» та «Про 
вищу освіту» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що 
встановлюються Кабінетом Міністрів та договорами. 

8.5. Невикористані в поточному році кошти на субрахунках Центру 
вилученню не підлягають і можуть бути використані в наступні роки. 




