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НАКАЗ
15 вересня 1994 р.

№ 1257/269

Про створення міжгалузевої
проблемної науково-дослідної
лабораторії

З метою розвитку насособудування в Україні для забезпечення
надійної і безперебійної роботи базових галузей промисловості і
сільського господарства, розвитку і використання науково-технічних
досягнень в частині створення гідродинамічних приводів і насосних
установок з урахуванням потреб енерго- і ресурсозбереження, підготовки
висококваліфікованих фахівців по разробці, виробництву та експлуатації
гідравлічних машин і мереж НАКАЗУЄМО:
1. Створити з 1 вересня 1994 року при кафедрі гідравлічних
машин Сумського державного університету (СумДУ) в складі його науководослідного сектору, міжгалузеву проблемну науково-дослідну лабораторію
гідродинамічних приводів і установок, підпорядковану, в частині науковометодичних питань своєї діяльності, головній організації по
насособудуванню
України
–
Науково-дослідному
і
проектноконструкторському інституту атомного та енергетичного насособудування
(ВНДІАЕН).
2. Сумському державному університету (ректор Ковальов І. А.) і
ВНДІАЕН (директор Ржебаєв Е. Є.) до 1 вересня 1994 р. розробити і
затвердити, в установленому порядку, Положення про міжгалузеву
проблемну науково-дослідну лабораторію гідродинамічних приводів і
установок.
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3. Головним напрямком діяльності створеної лабораторії вважати
дослідження робочого процесу складових елементів і системних ефектів в
гідропневмодинамічних приводах і установках, розробку основ теорії і
розрахунку гідропневмодинамічних приводів і установок, створення на базі
результатів наукових досліджень нового технологічного обладнання для
стаціонарних і пересувних насосних станцій і установок, нафтових
свердловинних установок і установок підняття геотермальної води, інших
гідропневмодинамічних агрегатів і систем на їх основі.
4. Встановити що:
4.1. Основними замовниками робіт міжгалузевої проблемної
науково-дослідної лабораторії гідродинамічних приводів і установок
Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії України та Міністерство освіти України, з урахуванням
можливостей лабораторії – інші суб’єкти господарської діяльності на
договірних умовах в межах діючого законодавства України.
4.2. Формування тематичного плану робіт лабораторії проводиться з
першочерговим врахуванням потреб по виконанню національних та
галузевих науково-технічних програм України відповідного профілю.
Включення лабораторії співвиконавцем вищеназваних програм з
встановленням розміру і джерел фінансування проводиться на конкурсній
основі.
4.3. Річні тематичні плани роботи та звіти про їх виконання
лабораторією на предмет визначення їх науково-технічного рівня та
перспективних напрямків подальшого розвитку досліджень, розглядаються
на засіданнях науково-технічних рад СумДУ та ВНДІАЕН, інші умови
виконання робіт лабораторією визначаються відповідними договорами між
їх замовником та виконавцем.
5. Вважати, що створення міжгалузевої проблемної науково-дослідної
лабораторії гідродинамічних приводів і установок є складовою частиною
робіт по формуванню на основі кафедри гідравлічних машин СумДУ
базового наукового і навчально-методичного центру підготовки і
перепідготовки фахівців вищої кваліфікації для насособудівної галузі
України.

6. Ректору Сумського державного університету провести необхідні
мероприємства по організації робіт міжгалузевої проблемної науководослідної лабораторії гідродинамічних приводів і установок.
7. Контроль за виконання цього наказу покласти на Науково-технічне
управління Мінмашпрому України та Управління науки і технологій
Міносвіти України.
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