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ПОЛОЖЕННЯ
про науково- дослідну лабораторію
іонно-плазмових технологій
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Науково-дослідна лабораторія іонно-плазмових технологій (далі - Лабораторія) є
структурним підрозділом кафедри наноелектроніки (далі – кафедра НЕ) факультету
електроніки та інформаційних технологій (далі – факультет ЕлІТ).
Повна назва Лабораторії українською мовою – Науково-дослідна лабораторія іонноплазмових технологій;
Повна назва Лабораторії англійською мовою – Scientific and Research Laboratory of IonPlasma Technologies.
Скорочена назва – НДЛ ІПТ СумДУ.
1.2 Положення укладено з метою встановлення порядку створення та реорганізації
Лабораторії, визначення мети її діяльності, завдань, функцій, порядку організації її роботи
та порядку взаємодії з іншими підрозділами університету, відповідних прав та
відповідальності тощо.
1.3 Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої нормативної бази
системи управління якістю діяльності СумДУ, який є складовою розділу загальної
інформації офіційного сайту університету.
1.4 Головна мета діяльності Лабораторії – проведення наукових досліджень в сфері
розробки захисних покриттів та матеріалів та розвиток процесів, що обумовлюють
формування складу, структури і функціональних властивостей багатошарових
наноструктурних покриттів.
1.5 У своїй діяльності Лабораторія керується чинним законодавством України,
нормативною базою загальнодержавного та внутрішньоуніверситетського рівнів, даним
Положенням, наказами та розпорядженнями відповідних посадових осіб.
1.6 Поштова адреса та місцезнаходження: 40007, Украйна, м. Суми, вул. Р. Корсакова, 2,
Сумський державний університет.
1.7 Лабораторія не є юридичною особою, а її діяльність здійснюється виключно від імені
СумДУ.
1.8 Лабораторія може мати печатку, штампи, логотипи, бланки з власним найменуванням.
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2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
2.1 Основними завданнями Лабораторії є:
- отримання значних наукових результатів та створення конкурентоспроможних наукових
розробок, що стосуються покращення захисних покриттів;
- отримання та виконання наукових госпдоговорів, грантів, у т.ч. міжнародних та програм
держбюджетного фінансування науково-дослідних робіт;
- налагодження співпраці з науковими закладами відповідної спрямованості як в Україні, так
і в інших країнах;
- поліпшення роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів, у тому числі за відповідною
тематикою. Залучення здібних студентів до наукових досліджень;
- створення і розвиток науково-виробничої інфраструктури.
2.2 Відповідно до основних завдань функціями Лабораторії є:
- надання послуг замовникам з нанесення покриттів, отримання зразків для
фундаментального/прикладного дослідження та їх випробовування;
- системний аналіз і пошук шляхів підвищення якості та довговічності функціональних
покриттів та виробів на державному, галузевому (регіональному) рівні та на рівні окремого
підприємства чи установи;
- зв’язок з навчальним процесом: надання лабораторної бази студентам та аспірантам для
проведення досліджень та задоволення потреб навчального процесу, в тому числі для
виконання курсових, випускних та дипломних робіт, а також проходження виробничої
практики;
- участь штатних співробітників лабораторії у проведенні лабораторних занять зі
студентами;
- участь у модернізації та створенні нових навчальних лабораторій, сприяння використанню
основних наукових досягнень та результатів в навчальному процесі.
3. УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3.1 Керівництво Лабораторією здійснює науковий керівник, який призначається наказом
ректора СумДУ. Керівник визначає науково-виробничу структуру Лабораторії, забезпечує
методичний і матеріально-технічний супровід її діяльності відповідно до сучасного стану
розвитку науки.
3.2 Керівництво Лабораторією щорічно складає комплексний тематичний план наукових
досліджень, що виконуються Лабораторією. План розглядається науковою радою факультету
ЕлІТ та затверджується проректором з наукової роботи. Керівник Лабораторії періодично
звітує про її діяльність, здійснює контроль за організацією і наданням платних послуг,
розробляє посадові інструкції для працівників, які затверджуються у встановленому порядку,
забезпечує раціональне та цільове використання коштів. Функціонально керівник
підпорядковується начальнику НДЧ.
3.3 Для забезпечення поточного функціонування Лабораторії наказом ректора СумДУ може
призначатися завідувач Лабораторії, який у своїй діяльності підпорядковується
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науковому керівнику Лабораторії. Завідувач у своїй роботі керується даним Положенням,
посадовою інструкцією, відповідає за своєчасне та належне виконання робіт, дотримання
вимог з організації і охорони праці, забезпечує неухильне дотримання санітарно-гігієнічних
вимог. Завідувач Лабораторії здійснює заходи щодо придбання, обліку, належного
зберігання, інвентаризації і своєчасного списання з балансу матеріальних цінностей
Лабораторії.
3.4 У структурі Лабораторії можуть створюватися підрозділи, групи для виконання окремих
наукових тематик і завдань.
3.5 Діяльність Лабораторії забезпечується силами:
- штатних наукових, інженерно-технічних та інших працівників;
- професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного персоналу та працівників
сторонніх організацій на умовах сумісництва, або за цивільно-правовими угодами;
- студентів, аспірантів та докторантів у вільний від основних занять час.
3.6 Використання матеріально-технічної бази Лабораторії здійснюється для наукової та
навчальної роботи зі студентами, магістрантами, аспірантами і докторантами.
4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1 Фінансування діяльності Лабораторії здійснюється за рахунок коштів загального та/або
спеціального фонду, в тому числі:
- коштів накладних витрат НДЧ;
- коштів за виконання науково-дослідних робіт та грантових проектів;
- благодійні допомоги від організацій, підприємств, громадян, які адресно надійшли для
підтримки діяльності Лабораторії;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
4.2 Виконання робіт та надання послуг здійснюється на підставі договорів із замовниками,
які укладаються та узгоджуються у встановленому порядку.
4.3 Оплата послуг Лабораторії може здійснюватися у безготівковій формі на рахунок
СумДУ або до каси університету готівкою у встановленому порядку.
4.4 Бухгалтерський облік та фінансові операції забезпечуються відповідними підрозділами
СумДУ у встановленому порядку.
5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1 Лабораторія розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі кафедри НЕ, а
також, у разі необхідності, і інших кафедр університету.
5.2 Матеріально-технічне забезпечення Лабораторії здійснюється за рахунок коштів від
госпрозрахункової та/або держбюджетної тематики, спец коштів університету або за рахунок
грантових проектів.
5.3 Лабораторія має право використовувати виділене їй в оперативне управління майно
виключно для досягнення цілей основної діяльності. Контроль за цільовим використанням
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майна та його збереження здійснюється відповідними підрозділами СумДУ.
5.4 Відповідальність за приймання та зберігання матеріальних цінностей покладається на
матеріально-відповідальну особу Лабораторії, що призначається наказом ректора СумДУ.
5.5 Лабораторія має право у встановленому порядку використовувати матеріально-технічну
базу та обладнання інших структурних підрозділів університету.
6.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Лабораторія створюється на базі кафедри наноелектроніки наказом ректора за рішенням
Вченої ради.
6.2 Це Положення набуває чинності з наступного дня після його затвердження наказом
ректора, якщо інше не передбачається тим же наказом.
6.3 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора, наказом ректора
за рішенням Вченої ради університету або відповідного дорадчого органу. У такому ж
порядку Положення скасовується.
Розглянуто та схвалено Вченою радою СумДУ
Протокол №01 від 14 вересня 2017 р.
Голова Вченої ради
Вчений секретар

А.В. Васильєв
А.І. Рубан

Відповідальний за укладання Положення:
Завідувач кафедри НЕ

О.Д. Погребняк

ПОГОДЖЕНО:
Проректор з наукової роботи

А.М. Чорноус

Начальник НДЧ

Д.І. Курбатов

Начальник юридичного відділу

О.М. Кузікова

