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Про утворення спiльноi спецiалiзованоТ
кафедри математики

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть>, Стаryry Нацiональноi академii наук УкраТни, )rхв€rленого
rrостановою Загальних зборiв Нацiональноi академiТ наук УкраiЪи вiд
1,4.04.201.6 J\Ъ 2, зареестрованого наказом MiHicTepcTBa юстицiТ Украiни
вiд 27 липня 20\6 р. за J\b 2331l5, Стаryту Iнституry математики НАН
УкраiЪи, затвердженого розпорядженням ПрезидiТ НАН УкраТни вiд 20
березня 2017 р. за J\b 199, на виконання розпорядженЕя Президii НАН
УкраТни вiд 28.07.2017 Ns 474 зi змiнами внесеними згiдно
розпорядження ПрезидiТ НАН УкраiЪи вiд 04.07.2018 Ns З61

1. Утворити спiлъну спецiалiзовану кафедру математики (далi
Кафедра) Фiзико-технiчного навчЕLлъно-Еаукового центру IIАН
УкраiЪи (далi - ФТНFЩ) та Iнституry математики }IAH УкраiЪи.

2. Дllя здiйснення пiдготовки фахiвцiв за квалiфiкацiйним piBHeM
магiстра встановити, що Iнститут математики НАН Украiни
здiйснюе матерiально-технiчне забезпечення навчапьного процесу
та забезпечус надання примiщень для здiйснення через Кафедру
освiтньоi дiялъностi (згiдно з ,,Щодатком 1), що знаходяться на його
балансi згiдно з Витягом з Сддного ресстру об'сктiв державноi
власностi наданому Фондом державного майна УкраТни вiд
18.05.2016 J\b 1074107000б010354 та використовуються Iнститутом
математики НАН УкраiЪи длlя пiдготовки докторiв фiлософiТ згiдно
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лiцензii вiд 08.07.20|6 N9 816, серiя JIВ }lЬ035б6-000108, а також
вiдповiдну матерiально-технiчrry базу та документи, що
пiдтвердхgпоть пожежIIу безпеку та безпечний саrriтарний стан цих
примiщень.

3. У мiсячний TepMiH затвердити положення про Кафедру та узгодити
графiк н€lвчzlпьного процесу.

4. Встановити, що

4.1. ФТННIД спiльно з Iнстиryтом математики НАН Украiни
визначають скJIад та штатну чисельнiсть HayKoBID( та науково-
педагогiчних працiвникiв Кафедри;

4.2.Iнститут математики НАН Украiни виходtrш зi свож потреб у
поповненнi наукових кадрiв молодими висококвалiфiкованими
спецiапiстами, бере участь у формуваннi запиry на граничнi
обсяги державного замовлеЕня на пiдготовку через магiстраryру
Кафедри фахiвцiв за спецiальнiстю t22 - Кошш'ютернi науки.

4. 3 . ФТННЦ забезпечуе фiнансувilннrl ocBiTHboi дiягrьностi наукових
i науково-педагогitlних працiвникiв Кафедри в межах видаткiв,
затверджених у ЩержавноIчry бюджетi на вiдповiдний piK.

5. Контролъ за виконанням цього H€lк€tзy покJIасти на директора
Iнстиryry математики НАН УкраТни академiка НАН УкраiЪи
А.М.Самойленко та в.о. директора ФТНIЩ, голову KoMicii з
рефоршгування ФТННId НАН Украi'ни члена-кореспондента НАН
Украiни О.А. Кордока.
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Перелiк примiщень, що знаходять в оперативному управлiннi Iнстиryryматематики НАн Украihи за адресою вулиця Терещенкiвсъка 3, м.киiъ, та надають ся цlяздiйснення через Кафедру освiтнъоi дiяпъностi.

Найменування примiщення Перелiк примiщень
Площа

примiщень
(кв. MeTpiB)

1 примiщенrи,
числ1:

навчальнi усього 427,2
примlщення дJUI зашIть

тощо

студентiв (лекцiйнi, аудитор н1
примiщення, кабiнети,

к.208, к. З05, к.424 251,6

кабiнетКомп' K.2l9
читальний зал (мiсце самост. читальна зала бiблiотеки 79,5

зilл
2.

чних)
для науково_

чнихпедагогi (педагогi
к.403, к.404, к.41б, K.4l7, 56,з

Всъого (м2) 427,2 м2
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