
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(МНАУ) 
 

 
 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено 

на засіданні вченої ради МНАУ 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Ректор МНАУ 

 

 ____________ В.С.Шебанін  

  

  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Навчально-науково-практичний центр 

Миколаївського національного аграрного університету  

СО 5.147.35-00.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 
 



  

Миколаївський національний аграрний університет  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР МИКОЛАЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  

СО 5.147.35-00.2017 

 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 2 із 18 

 
                             Передмова 
 

Розроблено: ННПЦ МНАУ  

Виконав: Уповноважений представник керівника з якості Соколік В.Д. 

Затверджено: наказом ректора від «___» __________ 2017 р., № _______ 

Введено в дію:  вперше 

Розглянуто та 

ухвалено 

вченою радою: 

від «___» _____________ 2017 р., протокол № __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Миколаївський національний аграрний університет  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР МИКОЛАЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  

СО 5.147.35-00.2017 

 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 3 із 18 

Зміст 

 
№ з/п Назва розділу Сторінка 

1. Загальні положення 4 

2. Цілі і завдання ННПЦ МНАУ  5 

3. Структура ННПЦ МНАУ  7 

4. Організація і оплата праці 8 

5. Управління ННПЦ МНАУ  9 

6.  Права та обов’язки начальник ННПЦ МНАУ 10 

7. Облік та звітність 12 

8. Ліквідація та реорганізація ННПЦ МНАУ 13 

9.  Контроль та відповідальність за дотримання вимог Положення 14 

10. Прикінцеві положення 15 

 Лист узгодження 16 

 Лист ознайомлення 17 

 Лист реєстрації змін 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Миколаївський національний аграрний університет  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР МИКОЛАЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  

СО 5.147.35-00.2017 

 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 4 із 18 

1. Загальні положення 

 

1.1. Навчально-науково-практичний центр Миколаївського національного аграрного 

університету (далі – ННПЦ МНАУ) створений наказом ректора № 107 від 04 вересня 2007 р. 

за ініціативою вченої ради університету на підставі наказу Міністерства аграрної політики 

України за № 626 від 30 листопада 2006 року. 

1.2. ННПЦ МНАУ є структурним підрозділом університету без права юридичної 

особи. 

1.3. Діяльність ННПЦ МНАУ підпорядкована правилам внутрішнього розпорядку,  

.прийнятого для Миколаївського національного аграрного університету. 

1.4. ННПЦ МНАУ керується чинним законодавством України, Статутом університету 

та цим Положенням. 

1.5. Місцезнаходження центру: 67150, Миколаївська область, Миколаївський район, 

село Комсомольське. 
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2. Цілі і завдання ННПЦ МНАУ 

 

2.1. Основною метою діяльності ННПЦ МНАУ є забезпечення ефективного зв’язку 

аграрної науки та освіти з виробництва, сприяння реалізації завдань державної науково-

освітньої, аграрної політики в галузі соціально-економічного та культурного розвитку села, 

та зокрема сільського господарства Південного регіону України, покращення умов праці та 

життєвого рівня працівників, охорони навколишнього середовища. 

ННПЦ МНАУ створений з метою забезпечення практичного навчання здобувачів 

вищої освіти, слухачів підрозділів університету шляхом поєднання теоретичного навчання з 

продуктивною працею, набуття здобувачами вищої освіти професійних знань і вмінь з 

спеціальності, оволодінню сучасними методами і формами організації праці в галузі 

майбутньої професійної діяльності, формуванню у здобувачів вищої освіти знань, стійких 

професійних вмінь, навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень в реальних 

умовах виробництва. 

2.2. Предметом діяльності ННПЦ МНАУ є: 

2.2.1. Створення необхідних умов для проведення навчально-технологічних та 

виробничих практик здобувачів вищої освіти університету, Технолого-економічного 

коледжу, слухачів підрозділів, підвищення кваліфікації відповідно до затверджених 

університетом навчальних планів; 

2.2.2. Проведення науково-дослідних, інноваційних робіт професорсько-викладацьким 

складом, здобувачами вищої освіти; 

2.2.3. Забезпечення проведення теоретичних, практичних, лабораторних занять та 

навчальних практик зі спеціальних дисциплін, навчально-дослідних робіт, технологічних, 

виробничих та переддипломних практик; 

2.2.4. Пропагування сучасних технологій, досягнень науково-технічного прогресу в  

рослинництві щодо впровадження їх у виробництво; 

2.2.5. Організація дослідних та демонстраційних полів, полігонів, майданчиків, 

ділянок гібридизації, виставок, семінарів, конференцій  стосовно застосування  передових 

технологій вирощування сільськогосподарських культур тощо; 

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

овочевих культур, проведення сортовипробування; 
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2.2.7. Проведення семінарів, конференцій викладачів, здобувачів вищої освіти та 

спеціалістів з актуальних питань з виробництва та переробки продукції рослинництва; 

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; 

2.3.9. Узагальнення досвіду застосування нових сучасних технологій виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції у регіоні; 

2.3.10. Реклама виробництва високоякісного посівного матеріалу та саджанців; 

2.3.11. Пошук альтернативних видів енергії; 

2.3.12. Опрацювання і поширення результатів досліджень  проведених на дослідних 

полях університету, коледжів з сортовипробування, розробки новітніх систем макро- та 

мікроживлення, біологічного та хімічного захисту рослин, сучасного дощувального та 

краплинного зрошення тощо; 

2.3.13. Надання різноманітних консультацій, які стосуються впровадження у 

сільськогосподарське виробництво нових сортів, гібридів, засобів захисту рослин, добрив та 

технологій. 
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3. Структура ННПЦ МНАУ 

 

3.1. До структури ННПЦ МНАУ належать: 

• машинно-тракторний парк; 

• механізований тік; 

• центральна ремонтна майстерня; 

• приміщення ВРХ та СТФ; 

• зернові склади; 

• споруди і машини зрошувальної системи; 

• 1339,3га сільськогосподарських угідь; 

• гуртожиток на 200 ліжко-місць; 

          2 філії, які розташовані за наступним місцезнаходженням: 

• філія ННПЦ Новобузького коледжу МНАУ; 

• філія ННПЦ Мигійського коледжу МНАУ; 

3.2. Структура ННПЦ МНАУ затверджується ректором університету. 
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4. Організація і оплата праці 

 

4.1. ННПЦ МНАУ є  виробничою одиницею університету і працює на основі 

внутрішньогосподарського розрахунку з впровадженням прогресивних форм оплати праці. 

4.2. За ННПЦ МНАУ закріплюються основні і оборотні засоби відповідно до чинного 

законодавства. 

4.3. Дохід, одержаний від виробничої діяльності ННПЦ МНАУ, використовується у 

встановленому порядку згідно з кошторисом, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України. 

4.4. Оплата праці працівників ННПЦ МНАУ проводиться відповідно до Положення 

про оплату праці, яке розробляється і затверджується ректором університету.  

4.5. Положення про оплату праці робітників та спеціалістів ННПЦ МНАУ відповідає 

нормам і гарантіям чинного законодавства України.  

4.6. Преміювання робітників та спеціалістів ННПЦ МНАУ здійснюється відповідно 

до виконання показників виробничо-фінансової діяльності за наказом ректора університету. 

4.7. 3абезпечення ННПЦ МНАУ необхідним обладнанням,  інвентарем, насіннєвим 

матеріалом, добривами, засобами захисту рослин, паливно-мастильними матеріалами, 

спецодягом, а також іншими необхідними матеріалами для виробництва 

сільськогосподарської продукції здійснюються відповідно до нормативів, установлених 

порядком університету і типовими нормами безкоштовної видачі спецодягу і спецвзуття. 

4.8. Робітники та спеціалісти центру приймаються і звільняються з посади наказом 

ректора за поданням начальника ННПЦ МНАУ згідно з КЗпП України. 
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5. Управління ННПЦ МНАУ 

 

5.1. Загальне керівництво ННПЦ МНАУ здійснює ректор університету, контролює 

дотримання фінансової, договірної і трудової дисципліни, законодавчих актів України. 

5.2. Безпосереднє керівництво виробничо-фінансовою діяльністю ННПЦ МНАУ 

здійснює начальник ННПЦ МНАУ, який призначається і звільняється наказом ректора 

університету. 
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6. Права та обов’язки начальника ННПЦ МНАУ 

 

6.1. Начальник ННПЦ МНАУ має право: 

- формувати, обґрунтовувати та розробляти програми наукових досліджень та 

забезпечувати їх виконання; 

- 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 ННПЦ МНАУ; 

- розпоряджатися матеріальними засобами ННПЦ МНАУ та коштами в межах 

затверджених кошторисів; 

- вирішувати кадрове забезпечення ННПЦ МНАУ; 

- організовувати в ННПЦ МНАУ роботу співробітників, аспірантів, претендентів на 

здобуття вченого ступеня, стажистів та здобувачів вищої освіти; 

- вносити пропозиції по заохоченню і покладанню дисциплінарних стягнень на 

працівників підрозділу; 

- проводити оформлення договорів на виконання окремих видів робіт і послуг, які 

затверджуються ректором; 

- впроваджувати ефективну систему ведення господарювання на підставі нових 

досягнень науки і техніки. 

6.2. Начальник ННПЦ МНАУ зобов’язаний: 

- здійснювати оперативне керівництво; 

- нести повну відповідальність за господарську діяльність, дотримання 

фінансової, договірної і трудової дисципліни та забезпечити дотримання працівниками 

безпечних умов праці; 

- створювати відповідні умови для проходження практичного навчання 

здобувачами вищої освіти, надавати допомогу і сприяти проведенню навчально-дослідних та 

наукових робіт; 

- організовувати розробку технологічних карт, виробничо-технологічних 

завдань; 

- організовувати впровадження нових досягнень науки, техніки, технології та 

передового досвіду; 
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- визначати, за згодою ректора, види діяльності, які не суперечать чинному 

законодавству; 

- відповідати за оперативну реалізацію виробленої продукції; 

- контролювати ведення необхідного обліку і складання звітності; 

- здійснювати заходи, направлені на підвищення продуктивності праці та 

зниження собівартості продукції; 

- забезпечувати проведення практичного навчання здобувачів вищої освіти і 

слухачів; 

- відповідати за збереження державної власності; 

- забезпечувати правильне використання матеріальних засобів, контролювати їх 

стан, витрачання і зберігання; 

- здійснювати необхідні заходи по охороні навколишнього середовища і 

раціонального використання природних ресурсів. 
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7. Облік та звітність 

 

7.1. Облік і звітність виробничо-фінансової діяльності ННПЦ МНАУ здійснюється за 

видами виробництва сільськогосподарської продукції спеціалістами бухгалтерії 

університету. 

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

встановленому порядку за підпорядкованістю.  

7.3. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку покладено на головного 

бухгалтера університету. 
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8. Ліквідація та реорганізація ННПЦ МНАУ 

 

8.1. Ліквідація або реорганізація ННПЦ МНАУ здійснюється наказом ректора 

університету та за узгодженням з Міністерством освіти і науки України. 

8.2. Для проведення процедури ліквідації або реорганізації ННПЦ МНАУ створюється 

ліквідаційна комісія. 
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9. Контроль та відповідальність за дотриманням вимог Положення 

 

9.1. Загальний контроль за дотриманням вимог Положення здійснює ректор та 

проректор з наукової роботи. 

9.2. Безпосередній контроль та відповідальність за дотриманням вимог Положення 

здійснює начальник ННПЦ. 

9.3. Відповідальні особи, передбачені розділом 9, несуть дисциплінарну 

відповідальність за порушення норм цього положення. 

9.4. Канцелярії під підпис ознайомити відповідальних осіб з даним положенням. 
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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 у разі потреби можуть вноситися наказом 

ректора або 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. 

 

 

 



  

Миколаївський національний аграрний університет  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР МИКОЛАЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  

СО 5.147.35-00.2017 

 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 16 із 18 

Лист узгодження 
 

Посада ПІБ Дата Підпис 

Проректор з НР  
 
          О.Є. Новіков 

  

Завідувач НДВ НДІ СТ в 
АПК 

 

           М.Д. Карпенко 

 

 

 

 

Уповноважений 
представник керівництва з 

якості (провідний 
юрисконсульт) 

 

          В.Д. Соколік  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

Миколаївський національний аграрний університет  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР МИКОЛАЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  

СО 5.147.35-00.2017 

 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 17 із 18 

Лист ознайомлення 
 

Посада ПІБ Дата Підпис 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 



  

Миколаївський національний аграрний університет  

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР МИКОЛАЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  

СО 5.147.35-00.2017 

 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 18 із 18 

 
Лист реєстрації змін 

 

Номер 
зміни 

Дата й номер 

повідомлення про зміну 

Лист 
документа 

Розділ, 

підрозділ або 

пункт 

документа 

Дата 
Прізвище й ініціали, що 

реєструє зміну 
Підпис 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


