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щ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

На лист університету від 16.05.2018 р. № 01-16/701 щодо створення 
Науково-навчально-виробничого консорціуму «Південний» науково- 
дослідних установ, аграрних закладів вищої освіти та виробничих 
підприємств УкраїниМіністерство освіти і науки України повідомляє про- 
наступне.

Опрацювання результатів діяльності Миколаївського національного 
аграрного університету та вивчення Положення про Науково-навчально- 
виробничий консорціум «Південний», розробленого університетом за участі 
партнерів консорціуму, свідчать про спрямованість діяльності консорціуму 
та нарощування темпів інноваційного розвитку університету, наукових 
установ та бізнесу в регіоні. Об’єднання науково-дослідних установ, 
аграрних закладів вищої освіти та виробничих підприємств у Науково- 
навчально-виробничий консорціум «Південний» сприятиме розробці та 
впровадженню інноваційних технологій в аграрному секторі Південного 
регіону України.

Зважаючи на вищевикладене, Міністерство освіти і науки України 
вважає своєчасною ініціативу Миколаївського національного аграрного 
університетута підтримує положення про Науково-навчально-виробничий 
консорціум «Південний» науково-дослідних установ, аграрних закладів 
вищої освіти та виробничих підприємств України.
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1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок створення консорціуму науково- 
дослідних установ, аграрних закладів вищої освіти та виробничих підприємств 
України, які зацікавлені в інтеграції освіти, науки і виробництва в Україні, 
сприянні прискоренню науково-технічного прогресу та трансферу інновацій.

1.2. Науково-навчально-виробничий консорціум «Південний» науково- 
дослідних установ, аграрних закладів вищої освіти та виробничих підприємств 
України (далі -  Консорціум, ННВ консорціум «Південний») є добровільне 
об’єднання науково-дослідних установ, аграрних закладів вищої освіти та 
виробничих підприємств, заснованих на різних формах власності.

1.3. Наукові установи, аграрні заклади вищої освіти та виробничі 
підприємства, що входять до складу Консорціуму, здійснюють свою діяльність 
відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, 
Цивільного кодексу України, Законів України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність», «Про вищу освіту», «Про наукові парки», «Про пріоритетні 
напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про інноваційну діяльність», «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Рекомендацій парламентських 
слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та 
науково-технічної сфери держави», схвалених Постановою Верховної Ради 
України, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення концепції 
Державної цільової програми розвитку аграрного сектора економіки на період 
до 2020 року», Меморандуму про спільні наміри щодо створення Науково- 
навчально-виробничого консорціуму «Південний» науково-дослідних установ, 
аграрних закладів вищої освіти та виробничих підприємств і співробітництво, а 
також даного Положення.

1.4. Науково-навчально-виробничий консорціум «Південний» науково- 
дослідних установ, аграрних закладів вищої освіти та виробничих підприємств 
України діє на основі принципів, добровільності, рівності членів, гласності й 
законності, незалежності освіти і науки, альтернативності рішення наукових 
проблем, зв’язку науки, освіти і виробництва.

1.5. Науково-навчально-виробничий консорціум «Південний» науково- 
дослідних установ, аграрних закладів вищої освіти та виробничих підприємств 
України не є юридичною особою, не утримується за рахунок державного або 
місцевого бюджету, його діяльність не спрямована на отримання прибутку.

1.6. Повне та коротке найменування Науково-навчально-виробничого 
консорціуму «Південний» науково-дослідних установ, аграрних закладів вищої 
освіти та виробничих підприємств України:

- українською мовою: Науково-навчально-виробничий консорціум
«Південний» науково-дослідних установ, аграрних закладів вищої освіти та 
виробничих підприємств України (ННВ консорціум «Південний»);

- російською мовою: Научно-учебно-производственный консорциум 
«Южный» научно-исследовательских учреждений, аграрных заведений высшего 
образования и производственных предприятий Украины (НУП консорциум 
«Южный»);

- англійською мовою: “Southern” Scientific-educational-
productionConsortium of the Ukrainian Scientific-Research Institutions,Agrarian
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Higher Educational Institutionsand Production Enterprises (SEP Consortium 
“Southern”).

1.7. Діяльність HHB консорціуму «Південний» здійснюється на території 
Херсонської та Миколаївської областей, залежно від затвердженої Радою 
Консорціуму науково-дослідної Програми. Керівний орган Консорціуму 
розташований за адресою: 73483, м. Херсон, сел. Наддніпрянське Інститут 
зрошуваного землеробства НААН.

2. Створення Консорціуму

2.1. Науково-навчально-виробничий консорціум «Південний» науково- 
дослідних установ, аграрних закладів вищої освіти та виробничих підприємств 
України створюється на підставі рішення його засновників, визначеного 
письмово, добровільно у Меморандумі про спільні наміри щодо створення 
Науково-навчально-виробничого консорціуму «Південний» науково-дослідних 
установ, аграрних закладів вищої освіти та виробничих підприємств і 
співробітництво (далі -  Меморандум) між науково-дослідними установами: 
Інститутом зрошуваного землеробства НААН (133 НААН), Інститутом рису 
НААН, Інститутом тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія- 
Нова» - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства, 
Біосферним заповідником «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН, 
Асканійською державною сільськогосподарською дослідною станцією 133 
НААН, Південною державною сільськогосподарською дослідною сганцією 
ІВПіМ НААН, Миколаївською державною сільськогосподарською дослідною 
станцією 133 НААН; закладами вищої освіти: Миколаївським національним 
аграрним університетом (МНАУ), Технолого-економічним коледжем МНАУ, 
Вознесенським коледжем МНАУ, Новобузьким коледжем МНАУ, Мигійським 
коледжем МНАУ та виробничими підприємствами: Індустріальною групою 
«УПЕК», ТОВ «СП «Південна аграрно-експортна компанія», ТОВ «С-Росток», 
ТОВ «Золотий Колос», ДГІ «Дослідне господарство «Асканійське» Асканійської 
ДС ДС 133 НААН, ДП «ДГ «Каховське» 133 НААН, ДП «ДГ «Піонер» 133 
НААН, ДП «ДГ «Еліта» Миколаївської ДС ДС 133 НААН, ДП «ДГ «Копані» 133 
НААН, ДП «ДГ «Реконструкція» Селекційно-генетичного інституту -  
Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Науковим парком 
МНАУ «Агроперспектива», ССГІП ім. Куйбишева, ПрАТ «Добробут», ТОВ 
«Продексим, ЛТД», ТОВ «Агробізнес», ДП «ДГ «Зорі над Бугом» НВЦ «Соя» 
НААН, ТОВ «Нива Березнегувате», ТОВ «Нива Весняне», ТОВ «СГ ВП «Агро- 
Флагман», ДП ТОВ «НікЮТАС», ТОВ «Дружба», ТОВ «СГ ВП «Болгарка», за 
погодженням з Міністерством освіти і науки України та Національною 
академією аграрних наук України.

2.2. Відповідно до п. 2 розділу 4 Меморандуму положення про Науково- 
навчально-виробничий консорціум «Південний» науково-дослідних установ, 
аграрних закладів вищої освіти та виробничих підприємств України надається 
на погодження до Національної академії аграрних наук України та Міністерства 
освіти і науки України.



3. Засновники і учасники (члени) Консорціуму

3.1. Засновниками ННВ консорціуму «Південний» є науково-дослідні 
установи, аграрні заклади вищої освіти та виробничі підприємства, засновані на 
різних формах власності. Засновники планують і здійснюють організаційне, 
правове, науково-методичне і технічне забезпечення діяльності Консорціуму.

3.2. Учасниками (членами) Консорціуму можуть бути науково-виробничі 
підприємства, наукові установи, заклади вищої освіти ІІІ-1У рівнів акредитації, 
у тому числі й іноземні, технопарки, наукові парки, громадські об’єднання та 
організації, юридичні особи тощо, які підписали Меморандум поділяють мету і 
завдання ННВ консорціуму «Південний», погодились із цим Положенням та 
зацікавлені у співпраці, прагнуть поглиблювати, розбудовувати освітньо- 
наукові і виробничі стосунки та своє співробітництво.

3.3. Для вступу до ННВ консорціуму «Південний» необхідно:
- подати заяву на ім’я голови Ради ННВ консорціуму «Південний»;
- обґрунтувати підстави вступу до ННВ консорціуму «Південний»;
- подати коротку довідку про діяльність установи.
3.4. Прийом до ННВ консорціуму «Південний» здійснює Рада за наявності 

не менше 2/3 членів простою більшістю голосів у присутності кандидата.
3.5. Про рішення вийти з Консорціуму учасник повідомляє Раду ННВ 

консорціуму «Південний» офіційним листом не пізніше ніж за 3 місяці до 
виходу із його складу.

3.6. У випадку внесення змін у текст Меморандуму або Положення 
ініціативна сторона (учасник Консорціуму) повідомляє Раду Консорціуму 
офіційним листом не пізніше 5-ти днів до початку засідання з наданням проекту 
змін.

3.7. Членство в Консорціумі не є перешкодою для складання угод з 
іншими установами, організаціями, підприємствами, об’єднаннями.

3.8. Участь засновників у ННВ консорціумі «Південний» припиняється у 
випадках:

- виходу із Консорціуму за власним бажанням відповідно до умов, 
зазначених в п. З.5.;

- невиконання угод і зобов’язань, укладених з іншими учасниками 
Консорціуму.

3.9. Консорціум є вільним до вступу/виходу нових учасників (членів).
3.10. Всі члени ННВ консорціуму «Південний» мають рівні права і 

обов’язки.
3.11. Члени консорціуму зобов’язані:
- сприяти своєю особистою, професійною й суспільною діяльністю 

підвищенню престижу й статусу члена ННВ консорціуму «Південний»;
- активно сприяти своєю діяльністю зміцненню ННВ консорціуму 

«Південний» й вирішенню поставлених перед ним завдань.
3.12. Рішення про прийняття нових членів до ННВ консорціуму 

«Південний» або виключення з його складу затверджуються Головою Ради і 
оформлюються у вигляді додатку до Меморандуму.
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4.1. Вищим органом керівництва діяльністю Консорціуму є Рада, до 
складу якої входять по 1 (одному) представнику від його учасників.

4.2. Раду Консорціуму очолює її Голова, якого обирають члени Ради 
Консорціуму зі свого складу.

4.3. Рада Консорціуму розробляє і приймає положення про ННВ 
консорціум «Південний», яке погоджується Національною академією аграрних 
наук України та Міністерством освіти і науки України і керується ним у своїй 
діяльності. ННВ консорціум «Південний» здійснює свою діяльність відповідно 
до планів та Програм, затверджених Радою.

4.4. Голову Ради Консорціуму обирають члени Ради терміном на 5 років. 
Разом з Головою обираються, за поданням Голови Консорціуму, два його 
заступники (заступник з координації науково-освітнього напряму та заступник з 
виробничого напряму), терміном на 5 років.

4.5. Рішення Ради приймаються на її засіданнях. У разі відсутності Голови 
ННВ консорціуму «Південний» засідання проводить один із його заступників за 
дорученням Голови. Засідання Ради ННВ консорціуму «Південний» 
проводяться не рідше одного разу на 2 місяці. Про проведення засідання Ради та 
порядок денний оголошується не пізніше, ніж за п’ять днів до його початку.

4.6. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів присутніх на засіданні членів Ради з урахуванням голосів членів Ради, 
що заздалегідь представили письмово свої рішення з питань порядку денного. 
Рішення вважається прийнятим, якщо на засіданні були присутніми більше 50% 
членів Ради і за рішення подана більшість голосів присутніх.

4.7. Рада ННВ консорціуму «Південний»:
- розробляє основні напрями діяльності ННВ консорціуму «Південний»;
- затверджує щорічний план роботи ННВ консорціуму «Південний»;
- організовує вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду в 

області освіти, науки, інновацій та виробництва, розробляє методичні 
матеріали;

- заслуховує наукові доповіді й повідомлення членів ННВ консорціуму 
«Південний» з актуальних питань освіти, науки, виробництва і за результатами 
їхнього обговорення ухвалює рекомендації;

- здійснює прийом і виключення членів ННВ консорціуму «Південний»;
- керує міжнародною діяльністю ННВ консорціуму «Південний»;
- організовує виконання спільних Програм і проектів;
- делегує членів ННВ консорціуму «Південний» для участі на міжнародні, 

національні й регіональні конгреси, з’їзди, конференції, симпозіуми, зустрічі 
для обговорення актуальних питань аграрної освіти, науки та виробництва;

- організовує видавничу діяльність ННВ консорціуму «Південний»;
- виходить з клопотанням від імені ННВ консорціуму «Південний» про 

присудження премій, нагород за видатні досягнення в області вдосконалення й 
розвитку аграрної освіти і науки в Україні;

- затверджує символіку й атрибутику ННВ консорціуму «Південний»;

4. Структура і керівництво Консорціуму
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- дає окремі доручення членам Ради і членам ННВ консорціуму 
«Південний», контролює їх виконання;

- вирішує інші питання діяльності ННВ консорціуму «Південний».
4.8. Голова підзвітній Раді Консорціуму.
4.9. Голова Ради Консорціуму:
- здійснює безпосереднє управління поточною діяльністю Консорціуму;
- створює комісії по кожному з напрямів діяльності ННВ консорціуму 

«Південний» та обирає голів комісій. Комісії готують і попередньо розглядають 
питання, віднесені до їх повноважень. Висновки і пропозиції комісії обов’язково 
беруться до уваги при розгляді відповідного питання на засіданнях Ради;

- вирішує всі питання діяльності Консорціуму, за винятком тих, що 
входять до виключної компетенції Ради Консорціуму. Рада Консорціуму може 
прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належить їй, до 
компетенції Г олови;

- без довіреності діє від імені Консорціуму та представляє Консорціум в 
стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними 
особами;

- розробляє програми, видає та затверджує процедури та інші внутрішні 
документи Консорціуму, що не відносяться до компетенції Ради Консорціуму;

- планує і здійснює організаційне, правове, науково-методичне 
забезпечення діяльності ННВ консорціуму «Південний»;

- здійснює інші функції, необхідні для організації роботи та діяльності 
Консорціуму.

4.10. У разі відсутності Голови його обов’язки виконує один із 
заступників Голови Ради Консорціуму за дорученням.

5. Мета й завдання діяльності Консорціуму

5.1. Метою діяльності ННВ консорціуму «Південний» є:
- зміцнення стратегічного партнерства підприємствами аграрного сектора 

шляхом розроблення та впровадження у виробництво сучасних технологій 
вирощування сільськогосподарських культур;

- інтеграція ресурсів членів ННВ консорціуму «Південний» для розвитку 
можливостей кожного з його членів у науковій, освітній, кадровій, інноваційній 
і виробничій діяльності;

- створення оптимальних умов для найбільш ефективної реалізації 
творчого потенціалу членів ННВ консорціуму «Південний» в інтересах 
розвитку науково-технологічного прогресу в Україні та регіонах;

- виготовлення та апробація дослідних зразків, нових продуктів, 
технологічних процесів тощо;

- задоволення потреб у висококваліфікованих фахівцях регіону й 
підвищення якості підготовки фахівців з аграрною вищою освітою;

- сприяння європейському підходу до вищої освіти та розвиток 
міжнародних зв’язків і контактів у сфері вищої освіти, сприяння мобільності й 
інтеграції українських вчених, професорсько-викладацького складу аграрних
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закладів вищої освіти і дипломованих фахівців у міжнародний науково-освітній 
простір.

5.2. ННВ консорціум «Південний» вирішує такі завдання:
-здійснює інтенсивне нарощування якості наукової, інноваційної й 

освітньої діяльності, що повною мірою відповідає міжнародним стандартам 
якості та конкурентним вимогам на рівні регіону, галузі, держави та 
міжнародному рівні;

- здійснює розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 
впровадження науково-технічних розробок, їх популяризації, збереження 
наукової інфраструктури;

- сприяє концентрації наукового та освітнього потенціалу аграрного 
сектора економіки України;

- сприяє розробці та впровадженню системи точного землеробства;
- сприяє інноваційному розвитку насінництва на Півдні України;
- розробляє та впроваджує технології адаптивного землеробства;
- розробляє та впроваджує системи оптимізації зрошуваного землеробства 

на Півдні України;
- сприяє збереженню зонального біорізноманіття і екологізації 

сільськогосподарського виробництва;
- сприяє розвитку діалогу й удосконаленню співробітництва між членами 

ННВ консорціуму «Південний», об’єднанню й координації їхніх зусиль у справі 
розвитку аграрної освіти, науки і виробництва;

- здійснює моніторинг й аналіз міжнародного, міжрегіонального, 
українського, регіонального ринку інтелектуальної праці й інтелектуальної 
продукції;

- впроваджує патентні й авторські рішення, технології, що є результатом 
науково-дослідних робіт, у виробництво;

- сприяє побудові системи й створенню умов для підготовки й 
становлення нової генерації високоосвічених професіоналів, здатних 
реалізувати стійкий динамічний розвиток економіки й проривний розвиток 
аграрного сектора економіки;

- сприяє розробці й актуалізації доктрини якісної аграрної вищої освіти, 
освітніх стандартів;

- сприяє розвитку наукових шкіл в Україні, ефективному використанню їх 
здобутків для розроблення стратегії сталого розвитку аграрного сектора 
економіки;

- забезпечує діяльність, спрямовану на об’єднання зусиль держави, 
освітніх та наукових установ, організацій, підприємств і громадськості для 
реалізації пріоритетного розвитку вищої освіти і науки на основі прогресивних 
ідей, використання інноваційних освітніх технологій, поєднання кращих 
вітчизняних традицій підготовки фахівців і закордонного досвіду;

- забезпечує трансфер знань і технологій з метою інформаційно- 
консультаційної підтримки аграрної політики для сільських територій;

- сприяє інноваційному розвитку аграрних закладів вищої освіти і 
створенню сучасної матеріально-технічної бази;



- сприяє вдосконаленню змісту аграрної вищої освіти, забезпеченню її 
фундаменталізації, гуманітаризації й професіоналізації, формуванню в системі 
вищої освіти високого рівня інформаційної культури, орієнтації мовної 
підготовки на практичне вільне володіння іноземною мовою як засобом 
міжкультурної комунікації, розширення академічної мобільності здобувачів 
вищої освіти для підвищення якості вищої освіти;

- сприяє підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових 
працівників, спеціалістів підприємств -  членів ННВ консорціуму «Південний»;

- сприяє встановленню й розвитку зв’язків і кооперації із асоціаціями, 
фондами, закордонними навчальними закладами й науковими установами та 
виробничими підприємствами, організації взаємних обмінів фахівцями, 
стажистами, здобувачами вищої освіти, навчання іноземних здобувачів вищої 
освіти в Україні, а також обміну ідеями й досвідом роботи з удосконалення 
аграрної вищої освіти;

- сприяє проведенню науково-методичних і науково-практичних форумів, 
конференцій, семінарів, творчих дискусій, конкурсів, оглядів. Днів поля, 
виставок наукових ідей і розробок з метою пошуку й підтримки найбільш 
ефективних ідей, технологій і розробок;

- приймає участь у розробленні та реалізації програми підготовки й 
випуску фахових журналів, збірників, монографій, енциклопедичних і науково- 
популярних видань, регулярних інформаційно-аналітичних оглядів;

- створює веб-сайти у системі Інтернет, \¥\¥\¥-сервери тощо.

6. Права та обов’язки

6.1. Для вирішення спільних завдань і створення сприятливих умов для 
найбільш ефективного використання наявного навчального, наукового та 
виробничого потенціалу ННВ консорціум «Південний» має право:

- координувати діяльність членів ННВ консорціуму «Південний» в 
науковій, навчальній, інноваційній, виробничій та інших сферах;

- визначати перелік напрямів підвищення кваліфікації професорсько- 
викладацького складу аграрних ЗВО, співробітників науково-дослідних та 
виробничих установ;

- приймати до складу ННВ консорціуму «Південний» нових членів (у тому 
числі й іноземних);

- формувати зміст безперервної підготовки фахівців відповідно до 
державних стандартів освіти;

- розробляти робочі навчальні плани і програми дисциплін для всіх 
ступенів підготовки фахівців;

- проводити науково-дослідні роботи, апробацію та використовувати 
результати наукових досліджень, розробку навчально-методичного 
забезпечення тощо;

- здійснювати кадрове забезпечення виконання спільних програм;
- співпрацювати з іншими установами для розв’язання завдань, що мають 

спільний інтерес;
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- залучати наукових співробітників, науково-педагогічних працівників - 
членів ННВ консорціуму «Південний» для проведення занять, участі у роботі 
державних кваліфікаційних і екзаменаційних комісій;

- визначати форми та засоби здійснення наукової, освітньої, інноваційної 
та виробничої діяльності;

- брати участь у наукових дослідженнях разом з іншими науковими 
установами, підприємствами, організаціями, які не є членами Консорціуму;

- розробляти та запроваджувати власні Програми наукової діяльності;
- брати участь у діяльності міжнародних організацій.
6.2. Консорціум самостійно ухвалює рішення і діє в межах прав, 

передбачених діючими нормативно-правовими актами та цим положенням.
6.3. Члени ННВ консорціуму «Південний» мають право:
- вільно брати участь у всіх видах діяльності ННВ консорціуму 

«Південний», у всіх заходах, проведених самим Консорціумом або на його 
користь;

- вносити на розгляд керівних органів ННВ консорціуму «Південний» 
будь-які пропозиції й питання;

- одержувати повну інформацію про діяльність ННВ консорціуму 
«Південний», у тому числі аналітичну;

- представляти доповіді на форумах, конференціях, нарадах, семінарах, які 
проводяться ННВ консорціумом «Південний»;

- одержувати нагороди, призи й інші заохочення за внесок у реалізацію 
цілей і завдань ННВ консорціуму «Південний»;

- звертатися до ННВ консорціуму «Південний» за одержанням 
консультативної, методичної, організаційної та іншої допомоги;

- вільно вийти із членів ННВ консорціуму «Південний».
6.4. Члени ННВ консорціуму «Південний» зобов’язані:
- дотримуватися умов положення про Науково-навчально-виробничий 

консорціум «Південний» науково-дослідних установ, аграрних закладів вищої 
освіти та виробничих підприємств України;

- сприяти розбудові науково-освітніх та виробничих стосунків.

7. Науково-навчально-методичне та 
матеріально-технічне забезпечення Консорціуму

7.1. Для єдиного підходу у формуванні змісту освіти в системі ступеневої 
підготовки фахівців, оформленні науково-методичної документації та 
ефективного використання навчально-лабораторної бази ННВ консорціум 
«Південний» сприяє:

- створенню творчих колективів з науковців та професорсько- 
викладацького складу споріднених спеціальностей для підготовки монографій, 
підручників, навчально-наукових посібників та іншої навчально-методичної 
літератури і т.п.;

- налагодженню зв’язків з підприємствами, організаціями, установами з 
метою спонсорської безкоштовної передачі закладам освіти та науки, науковим
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установам сучасного устаткування, приладів, матеріалів, приміщень, 
транспортних засобів тощо;

- оперативному вирішення питань щодо збереження державного майна 
членів Консорціуму, діяльність яких направлена на розвиток найсучасніших 
спеціальностей, та які спроможні формувати науково-творчий потенціал 
України.

7.2. На підставі угод в межах ННВ консорціуму «Південний» надається 
можливість користування бібліотечними фондами, технікою для тиражування 
науково-навчально-методичних матеріалів, а також програмними засобами для 
обчислювальної техніки.

8.1. ННВ консорціум «Південний» сприяє:
- післядигшомному навчанню і підготовці науково-педагогічних кадрів за 

різними формами: магістратура; аспірантура; докторантура;
- підвищенню кваліфікації викладачів закладів вищої освіти ІІ1-ІV рівнів 

акредитації;
- педагогічному і науковому стажуванню у закладах вищої освіти, на 

підприємствах, установах України та інших країн;
- залученню найбільш здатних фахівців до науково-педагогічної роботи.

9.1. Науково-дослідні установи, аграрні заклади вищої освіти та виробничі 
підприємства, які входять до ННВ консорціуму «Південний», на підставі угод 
організовують проведення науково-дослідних робіт і навчання здобувачів вищої 
освіти, підвищення кваліфікації фахівців за рахунок коштів, обумовлених 
угодами з іноземними установами, організаціями, підприємствами та закладами 
освіти відповідно до діючого законодавства і надають можливість цим 
іноземним здобувачам вищої освіти, науковцям, фахівцям приймати участь у 
Програмах, проектах Консорціуму.

10.1. Ліквідація ННВ консорціуму «Південний» здійснюється за рішенням 
його засновників, затвердженого Радою ННВ консорціуму «Південний», 
прийнятим 2/3 голосів від загального складу членів Ради відкритим 
голосуванням, а також у зв’язку з випадками, передбаченими чинним 
законодавством і у випадку виконання цілей, відповідно до яких Консорціум

8. Підготовка наукових, науково-педагогічних 
кадрів, підвищення кваліфікації

9. Міжнародна діяльність

10. Ліквідація Консорціуму

був створений, 3  ПОДс

Директор 133 НААН

Національну академію агр 
України.

В.С.Шебанін




