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ПОЛОЖЕННЯ
про Сумський регіональний центр
електронної мікроскопії і мас-спектрометрії
1. Сумський регіональний центр (РЦЕММС) створюється з метою більш
ефективної організації наукової роботи та вирішення важливих науковотехнічних проблем аспірантами, науковими співробітниками і викладачами ВНЗ
Північно-Східного регіону України. РЦЕММС є структурним підрозділом
фізико-технічного факультету СумДУ.
2. Основні завдання РЦЕММС:
− виконання теоретичних та експериментальних досліджень в галузі
плівкового матеріалознавства методами просвічуючої та растрової електронної
мікроскопії, газової та вторинно-іонної мас-спектрометрії;
− впровадження у виробництво отриманих результатів;
− сприяння у проведенні досліджень аспірантами, докторантами і
викладачами ВНЗ та науковими співробітниками наукових організацій ПівнічноСхідного регіону України;
− сприяння підвищення рівня кваліфікації наукових та викладацьких
кадрів.
3. Основні функції РЦЕММС:
− розробка планів досліджень та облік;
− забезпечення реєстрації виконуваних робіт;
− облік витрат та матеріальних цінностей, використовуваних при
виконанні робіт;
− забезпечення інформаційного зв’язку із ВНЗ та науковими установами і
організаціями регіонального використання наукового обладнання;
− матеріально-технічне забезпечення дослідницьких робіт.
4. Структура РЦЕММС та джерела фінансування.
4.1. Науково-дослідні роботи проводяться за рахунок договірних коштів
організації, підприємств та установ які проводять дослідження.
4.2. Роботи виконуються силами:
− наукових та інженерно-технічних працівників Сумського державного
університету;

− співробітниками сторонніх організацій, які залучаються до робіт згідно
відповідних договорів.
4.3. Структуру РЦЕММС складають чотири науково-дослідні лабораторії:
− вакуумних технологій;
− електронної мікроскопії і електрографії;
− растрової мікроскопії;
− мас-спектрометрії.
5. Керівництво РЦЕММС.
5.1. Загальне керівництво діяльністю РЦЕММС здійснюється науковим
керівником, який призначається ректором Сумського державного університету з
числа провідних вчених. РЦЕММС в своїй діяльності підзвітний начальнику
науково-дослідного сектору.
5.2. Науковий керівник розробляє плани робіт, забезпечує координацію
діяльності РЦЕММС і іншими ВНЗ і науковими організаціями.
6. РЦЕММС розміщується на площах Сумського державного університету.
7. РЦЕММС в питаннях господарської та фінансової діяльності керується
«Положенням про науково-дослідний сектор Сумського державного
університету» та «Положенням про оплату праці наукових, інженерно-технічних
співробітників в науково-дослідному секторі Сумського державного
університету».
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