
Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет»

ДВНЗ «ПДТУ»

Н А К А З
29 травня 2018 м. Маріуполь №  7 6 - 0 5

Йро створення регіонального * 
центру колективного користування 
науковим обладнанням 
«Університетський консорціум»

Відповідно до частини перш ої статті 13 Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» і на виконання наказу М іністерства освіти і 
науки України від 02.05.2018 р. № 444 «Про створення центрів колективного 
користування науковим обладнанням», з метою модернізації та оновлення 
лабораторної бази вищ ої школи для отримання результатів 
експериментальних досліджень і розробок на сучасному науковому рівні, 
найбільш раціонального використання унікальних та коштовних наукових 
приладів і обладнання вітчизняного або імпортного виробництва, яке 
неможливо або недоцільно придбати кожному вишу з централізованих 
коштів, спільних коштів груп вишів, інших джерел фінансування 
М іністерства освіти і науки України

НАКАЗУЮ :

1. Створити на засадах експерименту у складі науково-дослідної 
частини (далі -  НДЧ) ДВНЗ «ПДТУ» регіональний центр колективного 
користування науковим обладнанням закладів вищ ої освіти М іністерства 
освіти і науки України «Університетський консорціум» (далі -  Центр).

2. Вважати головними завданнями Центру:
- сприяння реалізації державних цільових наукових і науково- 

технічних програм та наукових (науково-технічних) проектів за визначеними 
пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково- 
технічних розробок;

- залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих учених до 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

проведення спільних наукових досліджень вітчизняними та 
іноземними науковими установами та закладами вищ ої освіти;

- сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву.



3. Затвердити Положення про регіональний центр колективного 
користування науковим обладнанням закладів вищ ої освіти М іністерства 
освіти і науки України «Університетський консорціум» (Додаток 1) та 
Регламент доступу до наукового обладнання та користування ним 
регіонального центру колективного користування науковим обладнанням 
закладів вищ ої освіти М іністерства освіти і науки України 
«Університетський консорціум» (Додаток 2).

4. Проректору з наукової роботи (Ленцов I.A.) у місячний термін з 
початку фінансування Центру за рахунок коштів бю джетної програми 
«Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за 
державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка 
наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової 
інфраструктури, наукових об ’єктів, що становлять національне надбання, 
забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень» 
(КПКВК 2201040):

1) призначити наукового керівника і працівників Центру;
2) надати мені заявку на виділення приміщ ення для Центру і 

оснащення його інвентарем і оргтехнікою;
3) розробити і надати мені для затвердження план робіт Центру на 2018 рік;
4) залучати до роботи у Центрі науковців, фахівців, студентів, аспірантів 

та інших працівників у порядку, що встановлений у ДВНЗ «ПДТУ».
5. Контроль за виконанням наказу залиш аю  за собою.

Ректор


