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Про органiзацiю дiяllьностi спiльноi
спецiалiзоваrrоi кафелри приrulадноi
фiзики та матерiапозн{lвства

Вiдlовiдно до закону Украiни <Про наукову i науково-технiчrту дiялънiсть>,
Статуry Нацiонапьноi академii наук УкраiЪи, ухв€tпеного постановою
Загшlьних зборiв НацiональноТ академii наук Украihи вiд 27.05.202I Nэ 1,

зареестрованого MiHicTepcTBoM юстицii Украiни 21 липня 2021 р. (наказ ЛЬ
259ll5) та на виконaння розпорядженIIя ПрезидiТ НАН УrgаiЪи вiд 15.11.2018
Ns 640 i ,,Щоговору про спiвробiтництво мiж Iнститугом електрозварювання
iM. е.О. Патона }IAH УкраiЪи та ,Щержавною науковою установою
кКиТвський академiчний унiверситет> Ns КАУ-IЕЗ -2022 вiд 12 сiчня 2022.

нАкАЗУ€Мо:

1. Утворити при Iнстиryтi електрозварювання iM. е.О. Патона НАН УкраiЪи
(даrli 

- IЕЗ), лс базовому, спецiалiзовану кафедру прикJIадноi фiзики та
матерiалознавства (далi Кафедра) ,Щержавноi науковоТ установи
<Киiвський академiчний унiверситет> (лалi - КАУ) на правах спiльного
освiтньо-наукового пiдроздiлу IЕЗ та КАУ.

2. Встановити, що для забезпечення освiтньо-науковоi дiягlъностi Кафедри,
IЕЗ видiляе у спiльне користування примiщення (згiдно з,Щодатком 1), що
перебувають у його оперативноIчry управлiннi, i вiдповiдне обладнання, що



розмiщене у цих примiщеннrгх, та документи про вiдповiднiсть примiщень
вимогам пожежноi безпеки та санiтарного стану.

З. У мiсячний TepMiH затвердити положення про Кафедру у новiй редакцii.
4. Встановити, що:

4.1.КАУ через Кафедру здiйснюе пiдготовку фахiвцiв за ква.гriфiкацiйним
piBHeM магiстра та (або) доктора фiлософii.

4.2.1нститут електрозварювання iM. е.О. Патона НАН УкраiЬи:

- пропоЕус Irаукових i науково-педагогiчних працiвникiв для поповнення
складу Кафедри;

-мае право, виходячи зi cBoik потреб у поповненнi наукових кацрiв
молодими висококвалiфiкованими спецiалiстами, брати участь у
формуваннi запиту на граничнi обсяги державного замовлення на
пiдготовку фахiвцiв через маriстратуру i аспiранryру КАУ за
спецiальностями, затвердженими рiшенням вченоТ ради КАУ.

5. Взяти до вiдом&, що фiнансування освiтнъо-науковоi дiяльностi науково-
педагогiчнIтх працiвникiв Кафедри здiйснюсгься КАУ в межах видаткiв,
затверджених у,Щержавному бюджетi на вiдповiдний piK.

6. Контроль за виконанням цього наказу покJIасти на заст)шника директора
Iнституry елекц)озварювання iM. е.О. Патона НАН УкраiЪи академiка
НАН УкраiЪи С.В. AxoHiHa та директора КАУ академiка НАН УкраТни
О.А. Кордюка.
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елекц)озварювання iM. е.О. Патона
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Що наказу Nч

,Щодаток 1

0i
вiдкl > (|Zlz<.x 2022р.

Перелiк примiщень, що перебувають в оперативному управлiннi Iнституry
елекц)озварювання iM. е.О. Патона EIAH Украrни за адресою: 0З150, м. КиiЪ,
вул. Казимира Малевича, 11, i використовуються Киiвським академiчним
унiверситотом у навчЕlJIьно-науковому процосi :

Таблиця 1.

Найменування примiщенrтя
Площа

примiщень,
4]0Примiщення для занять магiстр aHTiB (лекцiйнi,

аудиторнi примiщення, кабiнети, лабораторiТ тощо)
Бiблiотека (у тому числi чита-ltьнi за.пи)

iдальня, буфет
Медичний rryнкт
Музей

2м
1

2.
aJ.

4.
5.

200
100
40
150

Всього 960 м2

ПримiщеннJI, що використов).ються дJuI зашIть та науково-дослiдноТ роботи
студентlв:

Таблиця 2.

Jф
п/п

Найменувilння аудиторii, лабораторii,

1. Лекцiйна
2. Лекцiйна
З. Лабораторiяспекл-iнтерферометрii
4, Лабораторiяспектрiulьногоаналiзу
5. Лабораторiя хiмiчного аналiзу
6. Лабораторiя аналiзу газiв в метапах

,Щиректор Iнстиryry елекц)озварювання
iM. С.О. Патона EIAH УкраiЪи
академiк EIAH УкраiЪи

1

23 (корп.8)
005 (корп.4)
i0 д (корп. 6)
09 (корп. 8)
01 (корп. 1)

14 (корп. 8)

|20

40
50
60
50

Всього 470 2м

Iгор KPIBIIYII

Nч ауд.,
*

150

\t\ 
', о. *
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