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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства 

України і регламентує діяльність Науково-дослідного інституту трансляційної 

медицини (далі - НДІ ТМ) Одеського національного медичного університету 

(далі - ОНМедУ).

НДІ ТМ ОНМедУ створений шляхом реорганізації науково-дослідного 

інститутумолекулярно-генетичної та клітинної медицини відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, з метою інтеграції 

наукової, навчальної та виробничої діяльності в системі вищої освіти, на 

підставі Статуту ОНМедУ та рішення Вченої радиОНМедУ протокол 

№_6 від 25 січня 2018 р.

1.2. НДІ ТМ є науково-навчально-виробничим підрозділом ОНМедУ, який 

функціонує як самостійний структурний підрозділ та безпосередньо 

підпорядковується проректору з наукової роботи.

Повне найменування інституту - Науково-дослідний інститут 

трансляційної медицини Одеського національного медичного університету.

Скорочене найменування інституту - НДІ ТМ.

Найменування інституту іноземними мовами:

Научно-исследовательскийинституттрансляционноймедициныОдесского  

национальногомедицинскогоуниверситета;

Researchinstitute of Translational Medicine of Odessa 

NationalMedicalUniversity.

1.3. • У своїй діяльності НДІ ТМ керуєтеся чинним законодавством 

України, відповідними нормативними документами, Статутом ОНМедУ, 

наказами ректора ОНМедУ та даним Положенням.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

забезпечення сучасної експериментальної, лабораторної та 

дослідницької бази для освітньої, наукової, науково-технічної та навчально- 

методичної діяльності ОНМедУ;

- надання співробітникам і аспірантам кафедр ОНМедУ умов для 



виконання фрагментів докторських та кандидатських дисертацій з подальшим 

впровадженням отриманих результатів в навчальний процес на кафедрах 

ОНМедУ;

- надання співробітникам кафедр ОНМедУ та молодим вченим 

консультаційної допомоги щодо планування наукової діяльності з урахуванням 

найбільш актуальних напрямків медицини, біології та можливостей сучасної 

експериментально-лабораторної бази ОНМедУ;

- ініціювання та проведення спільно із співробітниками кафедр ОНМедУ 

фундаментальних досліджень, прикладних розробок, створення і впровадження 

нових конкурентоспроможних медико-біологічних технологій;

- забезпеченні методичної бази для навчальної, дослідницької та наукової 

роботи студентів;

- розробка напряму і методичної бази для підготовки спеціалістів на 

післядипломному рівні з базовою медичною та біологічною вищою освітою;

- виконання на договірних засадах досліджень з клінічної лабораторної 

діагностики (імунологічних, цитологічних, імуноферментних, молекулярно- 

генетичних досліджень тощо) й гістологічних, електронно-мікроскопічних, 

хроматографічних та науково-консультаційна діяльність, пов’язана 

інтерпретацією отриманих результатів;

- розробка та впровадження нових експериментальних дослідницьких 

методів та підходів клінічної лабораторної діагностики;

сприяння міжнародному співробітництву в галузі науково- 

дослідницьких робот та послуг.

3. ФУНКЦІЇ

3.1. НДІ ТМ являє собою якісну сучасну експериментальну, лабораторну 

та дослідницьку базу для наукової, науково-технічної та навчально-методичної 

діяльності ОНМедУ.

3.2. Надає співробітникам кафедр ОНМедУ та молодим вченим 

консультаційну допомогу щодо планування наукової діяльності з урахуванням 

найбільш актуальних напрямів медицини, біології та можливостей сучасної 



експериментально-лабораторної бази ОНМедУ.

3.3. Ініціює та бере участь у проведенні фундаментальних досліджень, 

прикладних розробок, сумісно із співробітниками кафедр ОНМедУ, створенні і 

впровадженні медико-біологічних технологій.

3.4. Забезпечує методичну базу навчальної, дослідницької та наукової 

роботи студентів ОНМедУ.

3.5. Виконує широкий спектр досліджень: з клінічної та молекулярно- 

генетичної лабораторної діагностики (імунологічні цитологічні, 

імуноферментні тощо), із застосуванням уніфікованих або оригінальних 

методик, проводить співставлення результатів досліджень.

3.6. Проводить засоби щодо постійного підвищення якості лабораторних 

досліджень шляхом систематичного проведення внутрішнього, зовнішнього 

лабораторного контролю та участі в системі контролю якості клінічних 

лабораторних досліджень в Україні;

3.7. Проводить реєстрацію, систематизацію і зберігання інформації, яка 

стосується результатів дослідження в обсязі наукових замовлень. Забезпечує 

своєчасне, оформлення та видачу отриманих результатів лабораторних 

досліджень замовнику за умов конфіденційності.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ:

4.1. Надавати співробітникам кафедр ОНМедУ та молодим вченим 

консультаційну допомогу щодо планування наукової діяльності з найбільш 

актуальних напрямків медицини та біології з урахуванням досягнень науки і 

техніки.

4.2. Ініціювати та проводити фундаментальні дослідження, прикладні 

розробки, створювати і впроваджувати нові конкурентоспроможні медико- 

біологічні.технології.

4.3. Розробляти та впроваджували нові експериментальні методи 

оригінальні авторські методики з клінічної лабораторної діагностики.

4.4. Розробити напрямки і методичну базу для підготовки спеціалістів на 

післядипломному рівні з базовою медичною та біологічною вищою освітою.



4.5. Виконувати на договірних засадах широкий спектр досліджень: з 

клінічної та молекулярно-генетичної лабораторної діагностики (імунологічні, 

цитологічні, імуноферментнітощо).У межах договорів співпрацювати з 

вітчизняними та іноземними юридичними особами різних форм власності та 

фізичними особами, відповідно до чинного законодавства щодо виконання 

науково-дослідних робіт та інших послуг у межах наукових напрямів діяльності 

НДІТМ.

4.6. Надавати замовникам (дослідникам) консультаційну допомогу при 

створенні експериментальних моделей на тваринах з утриманням усіх правил 

біоетичної медицини.

4.7. Проводити дослідження з використанням повірених ЗВТ інших 

підприємств, організацій, замовників або партнерів на підставі договорів. 

Використовувати в роботі власне майно замовників при умові розташування в 

лабораторії НДІ ТМ на підставі заяви на використання особистих речей.

4.8. При виконанні досліджень використовувати реактиви, реагенти та 

витратні матеріали, придбані замовником при умові їх відповідності, наявності 

сертифікату якості продукції та терміну придатності.

4.9. Надавати пропозиції щодо використання доходів НДІ ТМ для 

матеріального забезпечення підрозділів, витрат на відрядження, публікації 

матеріалів, заохочення співробітників та ін.

4.10. Підвищувати професійний рівень співробітників НДІ ТМ на робочих 

місцях лабораторій в інших науково-дослідних інститутах та навчальних 

закладах.

4.11. Готувати та надавати до редакцій наукові роботи для публікації 

результатами проведених досліджень.

4.12. Брати участь у роботі конгресів, з’їздів, симпозіумів, наукових 

семінарів, науково-практичних конференцій в Україні та за кордоном.

4.13. Списувати у встановленому порядку застаріле, спрацьоване та 

непридатне для подальшого користування та реалізації обладнання, 

устаткування, прилади, інвентар та інструменти.

4.14. Подавати пропозиції ректору ОНМедУ щодо проведення заходів 

направлених на покращення організації та умов роботи в Інституті, якості 



виконання дослідних робіт.

4.15. Працівники НДІ ТМ мають право на виявлення наукової ініціативи, 

а також належні умови праці, побуту, відпочинку, які забезпечує адміністрація 

університету.

4.16. НДІ ТМ повинен дотримуватися вимог чинного законодавства, 

Статуту ОНМедУ та цього Положення та усіх документів, що регламентують 

діяльність інституту в складі ОНМедУ.

4.17. НДІ ТМ повинен забезпечити безперервну діяльність сучасної 

експериментальної, акредитованої лабораторної та дослідницької бази для 

наукової та науково-технічної та навчально-методичної діяльності ОНМедУ, 

якісно та своєчасно виконувати дослідження.

; 4.18. Скласти умови для проведення і виконання науково-педагогічними 

працівниками ОНМедУ наукових досліджень.

4.19. Працівники НДІ ТМ повинні дотримуватися етичних та біоетичних 

норм проведення науково-дослідних та клініко-лабораторних досліджень.

4.20. Забезпечувати достовірність результатів лабораторних досліджень 

шляхом проведення контролю якості, участі у системі якості лабораторних 

досліджень в Україні, забезпечувати постійну відповідність вимог їм, 

встановленим до виконання вимірювань.

4.21. При виконанні лабораторних досліджень (вимірювань) 

користуватись тільки повіреними ЗВТ, атестованим випробувальним 

обладнанням та підтримувати їх у належному стані. Своєчасно подавати заявку 

на првірку засобів вимірювальної техніки.

4.22. Раціонально та ефективно використовувати витратні матеріали, 

реактиви, реагенти, ЗВТ, випробувальне та лабораторне обладнання. 

Слідкувати за його станом, своєчасно усувати несправності, проводити 

профілактичні засоби.

4.23. Проводити реєстрацію й облік виконаних лабораторних досліджень 

та видачу їх результатів. Забезпечувати конфіденційність інформації стосовно 

результатів досліджень для збереження авторських прав дослідників.

4.24. Щорічно здавати Вченій Раді ОНМедУ звіт про діяльність НДІ ТМ.

4.25. Працівники НДІ ТМ повинні підвищувати свій професійний рівень в 



установленому порядку, виконувати вимоги інструкцій з охорони праві та 

довкілля, техніки безпеки та пожежної безпеки, вимоги санітарно-епідемічного 

режиму.

4.26. Фахівці НДТ ТМ зобов’язані регулярно публікувати результати своєї 

науково-дослідницькі роботи, слідкувати за відповідною науковою літературою 

і світовими досягненнями в медицині та суміжних галузях.

5. КЕРІВНИЦТВО

5.1. Керівництво НДІ ТМ здійснює директор.

5.2. Директор НДІ ТМ призначається на посаду Ректором.

5.3. Директор НДІ ТМ підпорядкований Ректору та проректору з наукової 

роботи. .

5.4. Директор забезпечує укомплектування НДІ ТМ кваліфікованими 

кадрами та залучення у встановленому порядку до участі у виконанні науково- 

дослідних робіт професорів, доцентів, викладачів, аспірантів і студентів 

університету, сприяє особам, що підвищують свою кваліфікацію.

5.5. Заміщення вакантних посад наукових працівників НДІ ТМ 

здійснюється на конкурсній основі.

5.6. Директор у взаємодії з ректором та проректором з наукової роботи 

ОНМедУ керує і координує роботу з міжнародних відносин НДІ ТМ.

5.7. Директор представляє інтереси НДІ ТМ у органах державної влади, 

підприємствах, установах та громадських організаціях в межах повноважень, 

наданих ректором ОНМедУ.

5.8. Директор затверджує до опублікування наукові праці співробітників 

НДІТМ.

5.9. Директор НДТ ТМ спільно з проректором з наукової діяльності, 

відділом кадрів та економічним відділом ОНМедУ розробляє структуру, 

штатний розпис.

5.10. Директор висуває пропозиції керівництву ОНМедУ щодо стягнень 

стосовно співробітників НДІ ТМ.

5.12. Директор розподіляє обов’язки між співробітниками.



5.13. Керівництво структурним підрозділом НДІТМ може бути покладено 

на співробітника відповідної кваліфікації тільки за основною посадою.

5.14. Директор визначає функціональні обов’язки співробітників НДІ ТМ.

5.15. Директор несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на НДІ ТМ завдань та якісне виконання посадових обов’язків 

працівниками.

5.16. Директор НДІ ТМ контролює роботу всіх підрозділів і несе 

відповідальність за якість і своєчасність приведення робіт та їх 

документування.

5.17. У випадку відсутності директора, його повноваження передаються 

науковому співробітнику НДІ ТМ, який на час виконання цих обов’язків несе 

відповідальність за виконання вищевказаних робіт.

5.18. Директор НДІ ТМ користується усіма правами і повноваженнями, 

що надає йому це Положення, без особливого на те доручення.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

6.1. Для розробки та проведення фундаментальних досліджень, 

прикладних розробок, створення і впровадження нових конкурентоспроможних 

медико-біологічних технологій можуть залучатися структурні підрозділи 

ОНМедУ.

6.2. Для рішення окремих наукових задач можуть бути організовані 

наукові групи і на певний час комплексні тематичні групи.

6.3. Зміни до структури НДІ ТМ затверджуються Вченою Радою 

ОНМедУ та наказами ректора ОНМедУ.

6.4. Організаційна структура НДІ ТМ забезпечує для кожного 

співробітника конкретну сферу діяльності, межі відповідальності, вимоги 

освіти, кваліфікації, досвіду роботи, правила внутрішнього трудового 

розпорядку та ін., які докладніше наведені в посадових інструкціях на кожного 

фахівця.

6.5. Приміщення НДІ ТМ за своїм станом та оснащенням відповідають 



вимогам щодо умов проведення лабораторних досліджень, вимогам 

експлуатаційної документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), вимогам 

техніки безпеки, охорони праці і довкілля, вимогам санітарно-епідемічного 

режиму при роботі в лабораторії.

6.6. З питань охорони праці, пожежної безпеки, виконання вимог 

санітарно-епідеміологічної служби НДІ ТМ зобов’язаний виконувати вимоги і 

зауваження відповідних посадових осіб ОНМедУ, МОЗ України та інспекцій 

територіальних місцевих органів.

6.7. НДІ ТМ повинен бути забезпечений організаційними, нормативними 

та методичними документами, що необхідні для виконання вимірювальних 

досліджень.

6.8. НДІ ТМ повинен мати необхідні приміщення, засоби вимірювальної 

техніки (ЗВТ), випробувальне та допоміжне обладнання, бути забезпечений 

витратним матеріалом, реагентами, реактивами та контрольними матеріалами, 

які складають умови для проведення вимірювань згідно галузі 

акредитації.Акредитацію лабораторії проводять з метою офіціального визнання 

її права чинності в проведенні конкретних (видів вимірювань.

6.9. НДІ ТМ повинен мати погоджений і затвердженій перелік ЗВТ, які 

підлягають повірці, а також погоджений графік регулярної повірки.

6.10. НДІ ТМ несе відповідальність за якість проведених досліджень 

видачу достовірних результатів.

6.11. Лабораторії НДІ ТМ проводять внутрішній контроль якості 

досліджень методом паралельних проб.

6.12. Керівники лабораторій (структурних підрозділів) НДІ ТМ 

зобов’язані забезпечити належне дотримання правил доаналітичного етапу, що 

включають збір біологічного матеріалу, зберігання та реєстрацію біопроб для 

забезпечення стабільності зразків і правильності результатів.

6.13. Керівники лабораторій (структурних підрозділів) НДІ ТМ при 

призначенні на посаду приймають відповідальність за усі матеріальні цінності, 

що використовують співробітники.

6.14. Керівники лабораторій (структурних підрозділів) НДІ ТМ особисто 

відповідають за ведення необхідної лабораторної документації, пов’язаної із 



діяльністю підрозділу та виконанням досліджень (направлення, бланки 

результатів досліджень, журнали реєстрації, робочі та обліку, та ін.).

6.15. Відповідальність кожного працівника НДІ ТМ визначається 

посадової інструкцією. Працівники повинні дотримуватися наявних посадових 

інструкцій та інструкцій з охорони праці.

6.16. Директор відповідає за своєчасне внесення змін у роботу НДІ ТМ 

при отриманні нових нормативних документів, введення в дію нових чинних 

нормативних документів, вимоги яких поширюються на діяльність НДІ ТМ.

6.17. НДІ ТМ, як структурний підрозділ ОНМедУ, для роботи 

використовує його приміщення, обладнання, оргтехніку, засоби зв’язку та інші 

матеріальні цінності.

6.18. НДІ ТМ може отримувати у власність майно від благодійних 

організацій та інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб для 

постійного та тимчасового використання.

6.19. Джерелами фінансування НДІ ТМ є:

- Кошти Державного бюджету;

- Інші джерела, не заборонені чинним законодавством;

- Надходження із платних послуг, які надаються лабораторіями НДІ ТМ 

по виконанню досліджень та науково-консультаційної діяльності;

- Гранти міжнародних та інших фондів;

- Благодійні внески.

6.20. З урахуванням фінансування фундаментальних та прикладних НДР і 

кошти загального фонду Державного бюджету України протягом одного 

бюджетного року, співробітник будь якого структурного відділу НДІ ТМ 

приймається на посаду за трудовим договором строком до 31 грудня 

календарного року, не залежно від дати прийняття на роботу.

6.21. Зміни та доповнення до цього Положення, Положення в новій 

редакції затверджуються наказом ректора ОНМедУ.

6.22. Дане Положення набуває чинності з дати його затвердження 

ректором. Всі інші Положення про НДІ ТМ, які були затверджені до дати 

набуття чинності цим положенням, втрачають чинність.



7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

7.1. У своїй діяльності НДІ ТМ взаємодіє із:

- кафедрами та іншими підрозділами Одеського національного медичного 

університету;

- іншими ВНЗ;

- науково-дослідними інститутами та центрами, закладами охорони 

здоров’я з питань організації та проведення науково-дослідних, науково- 

практичних робіт та діагностичних досліджень;

- МОЗ України та професійними асоціаціями;

іншими юридичними особами, підприємствами, установами, 

організаціями, громадськими об’єднаннямирізних форм власності та фізичними 

особами як резидентами так і нерезидентами України на договірних засадах.

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи Р.С. Вастьянов

Проректор з науково-педагогічної роботи 
(з міжнародних зв’язків) В.Г. Маричереда

Начальний економічного відділу Н.З. Кадебська

Головний бухгалтер Т.П. Францева

Начальник юридичного відділу А.А. Дівіна


