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1. Загальні положення 

 

1.1. Сектор Навчально-науково-практичного центру у Мигійському коледжі 

Миколаївського національного аграрного університету (далі – Сектор) є 

структурним підрозділом Навчально-науково-практичного центру Миколаївського 

національного аграрного університету (далі – ННПЦ МНАУ), без права юридичної 

особи. 

1.2. У своїй діяльності Сектор  керується чинним законодавством України, 

Статутом університету, Положенням про Навчально-науково-практичний центр 

МНАУ та цим Положенням. 

1.3. Місцезнаходження Сектора: 55223 Миколаївської область, 

Первомайський район, c. Мигія, вул. Перемоги 2.  
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2. Мета і завдання Сектора  

 

2.1. Метою діяльності Сектора є забезпечення практичного навчання 

здобувачів вищої освіти, слухачів підрозділів університету шляхом поєднання 

теоретичного навчання з практикою, набуття ними професійних знань і вмінь зі 

спеціальності, оволодіння сучасними методами і формами організації праці в галузі 

майбутньої професійної діяльності, формування у них знань, навичок роботи у 

трудових колективах, проведення наукових досліджень, інтеграція і активна 

співпраця  аграрної науки та освіти з виробництвом, сприяння реалізації завдань 

державної аграрної політики в галузі соціально-економічного і культурного 

розвитку сільських територій та, зокрема, сільського господарства в зоні 

Північного Степу.  

2.2. Сектор вирішує наступні завдання: 

2.2.1. Створення необхідних умов для проведення теоретичних, практичних, 

лабораторних занять зі спеціальних дисциплін, навчальних, науково-дослідних 

робіт, навчальних, технологічних, виробничих та переддипломних практик, 

забезпечуючи дуальну освіту здобувачів вищої освіти Мигійського коледжу та 

університету;  

2.2.2. Проведення науково-дослідних, інноваційних робіт науково-

педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти в агрокліматичній зоні 

Північного  Степу України; 

2.2.3. Проведення наукових досліджень процесів росту, розвитку  зернових, 

колосових і овочевих культур та умов реалізації потенціалу їх генетичної 

продуктивності в зоні Північного Степу; 

2.2.4.  Проведення наукових досліджень з визначення та добору ефективних 

сортів та гібридів озимої пшениці, ячменю, соняшнику, сої, овочевих культур, біо- 

та нанопрепаратів і їх оптимальної концентрації для польових культур в умовах 

Північного Степу (навчально-наукові поля Мигійського коледжу); 
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2.2.5. Розробка науково обґрунтованих систем ведення сільського 

господарства, включаючи адаптивні системи землеробства і тваринництва. 

Узагальнення,  пропагування сучасних технологій, досягнень науково-технічного 

прогресу в  рослинництві і тваринництві та впровадження їх у виробництво; 

2.2.6. Організація дослідних та демонстраційних полів, полігонів, 

майданчиків, ділянок гібридизації, виставок, експрес-семінарів, круглих столів, 

конференцій  стосовно застосування  передових технологій вирощування 

сільськогосподарських культур тощо; 

2.2.7. Проведення Днів поля з технології вирощування зернових, технічних та 

овочевих культур, проведення сортовипробування; 

2.2.8. Забезпечення зв’язків сільськогосподарських виробників з 

вітчизняними та зарубіжними освітніми, науково-дослідними та селекційними 

центрами, сорто- та машиновипробувальними станціями, виробниками 

сільськогосподарської техніки, науково-дослідними лабораторіями та 

конструкторськими бюро з впровадження досягнень науки у виробництво; 

2.2.9. Виробництво високоякісного посівного матеріалу та саджанців; 

2.2.10. Опрацювання і поширення результатів досліджень  проведених на 

дослідних полях Сектора  з сортовипробування, розроблення новітніх систем 

макро- та мікроживлення, біологічного та хімічного захисту рослин тощо; 

2.2.11. Надання різноманітних консультацій, які стосуються впровадження у 

сільськогосподарське виробництво нових сортів, гібридів, засобів захисту рослин, 

добрив та технологій, надання дорадчих послуг;   

2.2.12. Випробування нових зразків сучасної сільськогосподарської техніки, 

надання зауважень та рекомендацій для їх серійного виробництва. Виявлення та 

усунення негативного впливу технічних засобів на агрофізичні властивості ґрунтів;   

2.2.13. Проведення науково-дослідних робіт з ресурсозберігаючих 

технологій,  удосконалення селекційно-генетичних прийомів виробництва якісної 

продукції тваринництва в зоні Північного Степу; 
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2.2.14. Проведення науково-дослідних робіт з питань удосконалення 

селекційно-племінної роботи, відгодівлі та впровадження інноваційних 

технологічних рішень, підвищення ефективності виробництва продукції 

тваринництва; 

2.2.15.  Проведення лабораторних занять, навчальних практик зі спеціальних 

дисциплін, технологічних,  переддипломних, виробничих практик здобувачів вищої 

освіти університету. Забезпечення проведення практичних занять слухачів Центру 

підготовки робітничих професій;  

2.2.16. Співпраця з Науковим парком МНАУ «Агроперспектива» за 

напрямками: 

          - здійснення повного комплексу заходів, спрямованих на розроблення і 

виконання проектів, створення нових   видів  інноваційних  продуктів, здійснення 

заходів  щодо їх комерціалізації, організації та забезпечення виробництва  

наукоємної,  конкурентоспроможної   інноваційної продукції, її серійного 

виробництва та супроводження повного циклу виробництва, продаж, у т.ч. експорт 

товарів, робіт, послуг власного виробництва і не власного виробництва як з 

переходом права власності на них до Наукового парку, так і без переходу права 

власності;  

          - організація діяльності з виконання науково-дослідних і проектно-

конструкторських робіт, розроблення і впровадження сучасних технологій та 

обладнання, створення потужностей для виробництва інноваційної продукції; 

          - надання послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, у тому числі 

виробничих, консультаційних, маркетингових, експертних, управлінських та 

інших; 

          - організація науково-виробничої діяльності на основі нових технологій та 

сучасних наукових досліджень; 

          - поєднання діяльності Наукового парку з підготовкою фахівців у сфері 

наукової та інноваційної діяльності шляхом залученням молоді (здобувачів вищої 
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освіти закладів вищої освіти України та інших країн) до виконання спільних 

проектів, організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів, необхідних для впровадження  проектів Наукового парку; 

          - організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, спрямованих на 

рекламу діяльності і продукції та науково-технічних досягнень Наукового парку і 

його партнерів. 
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3. Структура Сектору  

 

3.1. До структури Сектора належать: 

• машинно-тракторний парк; 

• центральна ремонтна майстерня; 

• приміщення для великої рогатої худоби і свиней; 

• зернові склади; 

• 313,5 га сільськогосподарських угідь.  

3.2. Структура та штатний розпис Сектора затверджується ректором 

університету за поданням директора Мигійського коледжу, погодженого 

начальником ННПЦ МНАУ.  
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4. Організація і оплата праці 

 

4.1. Сектор є  навчально-науково-практичною одиницею ННПЦ МНАУ. 

4.2. За Сектором закріплюються основні і оборотні засоби відповідно до 

чинного законодавства. 

4.3. Оплата праці працівників Сектора проводиться відповідно до Положення 

про оплату праці, яке розробляється і затверджується директором коледжу.  

4.4. Положення про оплату праці робітників та спеціалістів Сектора 

відповідає нормам і гарантіям чинного законодавства України.  

4.5. 3абезпечення Сектора технікою,  обладнанням,  інвентарем, насіннєвим 

матеріалом, добривами, засобами захисту рослин, паливно-мастильними 

матеріалами, спецодягом, а також іншими засобами для проведення практик, 

виконання Програм науково-дослідних робіт університету  здійснюється 

відповідно до нормативів.  

4.6. Робітники та спеціалісти Сектора приймаються і звільняються з посади 

згідно з КЗпП України наказом директора Мигійського коледжу за поданням 

завідувача Сектора, погодженого начальником ННПЦ МНАУ. 
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5. Управління Сектором 

 

5.1. Загальне керівництво Сектором, контроль за дотримання фінансової, 

договірної і трудової дисципліни, законодавчих актів України здійснює ректор 

університету.  

5.2. Оперативне керівництво Сектором здійснюється директором 

Мигійського коледжу і начальником ННПЦ МНАУ. 

5.3. Сектор очолює завідувач, який призначається наказом ректора за 

поданням 

директора Мигійського коледжу, погодженого начальником ННПЦ МНАУ.  

          5.4. Навчальну, методичну, наукову та практичну діяльність Сектор здійснює 

з підприємствами або установами згідно з укладеними угодами  та договорами у 

співпраці з ННПЦ МНАУ. 
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6. Права та обов’язки завідувача Сектора 

 

6.1. Завідувач Сектора має право: 

6.1.1. Брати участь в організації проведення теоретичних, практичних, 

лабораторних занять та навчальних практик зі спеціальних дисциплін, навчально-

дослідних робіт, технологічних, виробничих та переддипломних практик в умовах 

Сектора; 

6.1.2. Вирішувати кадрове забезпечення Сектора; 

6.1.3. Організовувати в Секторі роботу співробітників, здобувачів вищої 

освіти, здобувачів наукового ступеня та слухачів; 

6.1.4. Вносити пропозиції щодо заохочення і накладення дисциплінарних 

стягнень на працівників підрозділу; 

6.1.5. Забезпечувати виконання договорів на проведення окремих видів робіт 

і послуг, які затверджуються ректором; 

          6.1.6. Впроваджувати ефективну систему ведення господарювання на підставі 

нових досягнень науки і техніки. 

6.2. Завідувач Сектора зобов’язаний: 

6.2.1. Забезпечувати виконання програм наукових досліджень; 

          6.2.2. Нести в межах повноважень відповідальність за господарську 

діяльність, дотримання договірної і трудової дисципліни та забезпечити 

дотримання працівниками безпечних умов праці; 

          6.2.3. Створювати відповідні умови для проходження практичного навчання 

здобувачами вищої освіти та слухачами, надавати допомогу і сприяти проведенню 

навчально-дослідних та наукових робіт; 

           6.2.4. Організовувати розроблення технологічних карт, виробничо-

технологічних завдань; 

          6.2.5. Організовувати впровадження нових досягнень науки, техніки, 

технології та передового досвіду; 

6.2.6. Контролювати ведення необхідного обліку і складання звітності; 

          6.2.7. Здійснювати заходи, направлені на підвищення продуктивності праці та 

зниження собівартості продукції; 
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          6.2.8. Забезпечувати проведення практичного навчання здобувачів вищої 

освіти і слухачів; 

6.2.9. Відповідати за збереження державної власності; 

          6.2.10. Забезпечувати правильне використання матеріальних засобів, 

контролювати їх стан, витрачання і зберігання; 

          6.2.11. Здійснювати необхідні заходи з охорони навколишнього середовища і 

раціонального використання природних ресурсів. 
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7. Облік та звітність 

 

7.1. Облік та звітність виробничо-фінансової діяльності Сектора 

здійснюється за видами виробництва сільськогосподарської продукції 

спеціалістами бухгалтерії Мигійського коледжу. 

7.2. 3віт про результати роботи Сектора та статистична звітність подається у 

встановленому порядку за підпорядкованістю.  

7.3. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку покладено на 

головного бухгалтера Мигійського коледжу. 
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8. Ліквідація та реорганізація Сектора 

 

8.1. Ліквідація або реорганізація Сектора здійснюється наказом ректора 

університету за погодженням директора Мигійського коледжу Миколаївського 

національного аграрного університету. 

8.2. Для проведення процедури ліквідації або реорганізації Сектора 

створюється ліквідаційна комісія. 
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9. Контроль та відповідальність за дотримання вимог Положення 

 

9.1. Загальний контроль за дотримання вимог Положення здійснює 

проректор з наукової роботи. 

9.2. Оперативний контроль за роботою Сектора здійснює директор 

Мигійського коледжу і начальник ННПЦ МНАУ. 

9.3. Поточній контроль та відповідальність за дотримання вимог Положення 

здійснює завідувач Сектора. 

9.4. Відповідальні особи, передбачені розділом 9, несуть дисциплінарну 

відповідальність за порушення норм цього Положення. 
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10. Прикінцеві положення 

 

10.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора. 

10.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за 

рішенням вченої ради Миколаївського національного аграрного університету. 

10.3. Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої ради 

Миколаївського національного аграрного університету. 

 

 

 

  

 


