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Про органiзацiю дiяльностi спiльноТ
спецiалiзованоТ кафедри прикладноТ

фiзики та наноматерiалiв

Вiдповйно до закоЕу Украiни <Про наукову i науково-технiчну дЪльнiсть>, Стаryry
Нацiона-llьноi академii наук Украiни, ухвttленого пост:lновою Загальних зборiв
Нацiоналъноi академii наук Украши вiд 27.05.202| }lb 1, зареестрованого
MiHicTepcTBoM юстицii Украiни 21 rмпня 202l р. (наказ ЛЬ 259115) та Еа виконанIuI

розпорядження Президii НАН Украi'ни вiд 15.11.2018 J',|b 640 i ,Щоговору про
спiвробiтництво мiж Iнстиryтом металофiзики iM. Г.В. Курдомова EIAH Украrни та
,Щержавною науковою установою <КиiЪський академiчний унЬерситет>> Ns КАУ-
IМФ-2021 вiд 11 сiчня 202I.

t{АкАЗУеМо:

1. Утворити при Iнстиryтi мета-пофiзики iM. Г.В. Курдюмова EIAH Украihи (далi -IМФ), як бщовому, спецiа_ltiзовалrу кафедру прикJIадIIоТ фiзики та наноматерiалiв
(да-rri Кафедра) ,Щержавноi науковоi установи <Киiвський академi.пrий

унiверситет>> (лалi - КАУ) на правах сгriльного освiтньо-наукового пiдроздiлrу
IМФ та кАУ.

2. Встановити, що для забезпечення ocBiTHbo-HayкoBoi дiяльностi Кафедри, IМФ
видi.шяе у спЬне користуванIuI гlримiщення (згiдно з ,Щодатком 1), що
перебуваrоть у його оперативному управлiннi, згiдно iз розпорядженням Президii
НДН Украiни вiд 13.08.2015 Ns 5З7,iвiдповiдне обладнанIuI, що розмiщене у цих
примiщоннях, та документи гlро вiдповiднiсть примiщень вимогам пожежноi
безпеки та санiтарного стану.

3. У мiсячний TepMiH затвердити положеннrI про Кафедру у новiй редакцiТ.



4. Встановити, що:

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

4.2.Iнститут металофiзики iM. Г.В. Курдюмова НАН Украiни:

- пропонуе наукових i науково-педагогiчних працiвникiв для поповнення
складу Кафедри;

- мае право, виходячи зi своiх потреб у поповненнi наукових кадрiв молодими
висококвалiфiкованими спецiалiотами, брати )л{асть у формуваннi запиту
на граничнi обсяги державного замовлення на пiдготовку фахiвцiв через
магiстратуру i аспiрантуру КАУ за спецiа-ltьностями, затвердженими
рiшенням вченоi ради КАУ.

5. Взяти до вiдома, що фiнансування ocBiTHbo-HayKoBoi дiяльностi науково-
педагогiчних працiвникiв Кафедри здiйснюеться КАУ в межах видаткiв,
затверджених у !ержавному бюджетi на вiдповiдний piK.

6. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ М 13/2З вiд 8 сорпня 2017 року про
створення спiльноТ спецiалiзованоi кафедри прикладноТ фiзики та наноматерiалiв
ФТННЦ НАН Украiни i Iнститугу металофiзики iM, Г.В. Курлюмова НАН
Украiни.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Iнститугу
металофiзики iM. Г.В. Курдюмова НАН Украiни члена-кореспондента НАН
Украiни В.А. Татаренка та директора КАУ академiка НАН Украiни О.А. Корлюка.

Iнститугу металофiзики !иректор Киiвського академiчного
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Перелiк приrrлiщень, що перебувають в оперативному управлiннi Iнститугу
металофiзики iM. Г.В. Курдюмова НАН YKpair*t за адресою: 0З1'42, м. Киiв,
бул. Академiка Вернадського, 36, i використовуються Киiвським академiчним

унiверситетом у навчально-науковому процесi:
Таблиrц l.

Найменування примiщення
Площа

примiщень, м2

l. Навчальнi примiщення, усього
у тому числi:
Примiщення для занять маriстрантiв (лекцiйнi, аудиторнi
примiщення, кабiнети, лабораторii тощо)
Спортивнi зали

2. Примiщення для науково-педагогiчних (педагогiчних)
працiвникiв

3. Бiблiотека (у тому числi читальнi зали)
4. iдальrrя, буфет
5. Медичний пункт

982,6

922,6

400
200
18

60
90

Всього: 1б90,6м2

Примiщення, що використовуються дJIя занrIть та науково-дослiдноi роботи
студентiв:

Таблиlм2.

НайменранюI аудиторiТ, лабораторii,
ГfuоIца, м2

Jю
ilп
1. Лекцiйна
2. Лекцiйна
3. Лабораторiя електрофiзичних властивостей

нанострукт}рн их м атер iалiв
4. Лабораторiявивченняемiсiйнихвластивостей

матерiалiв пiд дiею лtlзерного випромiненrrя
5. Лабораторiя по виготовленню сплавiв з пам'

форми
6. Лабораторiя термодеформацiйних вимiрiв i

механiчного оброблення
7. Лабораторiярентrеноструктурногоаналiзу
8. Лабораторiя з вивчеrпrя ефекту Мессбауера
9. Лабораторiя термiчного обробленrш та

виготовленrrя сплавiв

8 (корп. Б)
1 (корп. Б)
3 (корп. Б)

(корп. Б)

технол.корп )
13 (корп. Б)

(корп. К)
-а (корп. Б)

зб
24
60

24

70

24

24
40,5
24

J\Ъ аул.,
*

7 (корп. Б)



10.

11.
12.
13.

|4.
15.

16.
|7.

KiMHaTa для засiдань кафедри
Кристалографiчний центр
Лабораторй механiчних випробувань матерiалiв
Лабораторiя тунельноi та андреевськоi
спектроскопii
Лабораторiя вирощування монокристалiв
Лабораторiя надпровiдноi квантовоi електронiки

Лабораторiя високих магнiтних полiв
Лабораторiя вуглецевих наноматерiалiв

Лабораторiя iмпульсних навантакень
Щентр сканувальноi зондовоi мiкроскопii та
резонансноi спектроскопii

Il404 (корп. А)
|l49 (корп. ъ1

3l9 (корп. Б)
101 (корп. К)

103 (корп, К)
105, 107
(корп. К)
1l0 (корп. К)
l|14,2|2
|(корп, К)
|l09 (корп. t)

Ьудi"-
Ц""rру
|sгмакs

зб
150
23,|
24

24
48

24
64

18
19

4з
160

Всього 922,6 м2

* корп. А - адмiнiстративно-лабораторний; корп. Б - лабораторний; корп. К -
крiогенний; корп. I - iзотопний

!иректор
iM. Г.В.
tшен- Валентин ТАТАРЕнко
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