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Положення
про науково-дослідну ферму
1. Загальні положення
1.1. Навчально-дослідна ферма – структурний підрозділ навчальнодослідного господарства аграрного вищого навчального закладу, який
здійснює підготовку за спеціальністю.
1.2. Навчально-дослідна ферма організовується аграрним ВНЗ відповідно до
“Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ”, затвердженого
наказом МОН України від 2 червня 1993 року № 161, “Положення про
проведення практики студентів ВНЗ України”, затвердженого наказом МОН
України від 8 квітня 1993 року №93.
1.3. Навчально-дослідна ферма є практичною базою аграрного ВНЗ, що
забезпечує поєднання навчання з продуктивною працею, сприяє набуттю
студентами професійних знань і вмінь, необхідних для прийняття
самостійних рішень у реальних умовах виробництва, оволодінню сучасними
методами і формами організації праці, знаряддями праці в галузі майбутньої
фахової діяльності.
2. Завдання навчально-дослідної ферми
Основними
завданнями
навчально-дослідної
ферми
є:
2.1. Моделювання технологічних процесів виробництва тваринницької
продукції з використанням прогресивних технологій.
2.2. Організація практичного навчання на навчально-дослідній фермі
відповідно до діючого Положення про проведення практики студентів ВНЗ
України.
2.3. Забезпечення безперервності виробничого процесу з урахуванням
графіка навчально-виробничого навчання студентів, розробленого відповідно
до діючого навчального плану підготовки за напрямом “Ветеринарна
медицина”.
2.4. Організація практичного навчання на навчально-дослідній фермі
проводиться під керівництвом викладача певної дисципліни з циклу
професійної та практичної підготовки.

2.5. Забезпечення проведення теоретичних, практичних, лабораторних занять
та навчальної, виробничої та переддипломної практик зі спеціальних
дисциплін, науково-дослідної роботи.
2.6. Пропагування сучасних технологій, досягнень науково-технічного
прогресу в тваринництві щодо впровадження їх у виробництво.
2.7. Забезпечення високого рівня організації і проведення всіх видів
практичної підготовки студентів.
2.8. Проведення семінарів, конференцій науково-педагогічних працівників,
студентів, фахівців з актуальних питань підготовки технологів з виробництва
та переробки продукції тваринництва.
3. Організація і оплата праці
3.1. Навчально-дослідна ферма є самостійною структурною одиницею
навчального закладу і працює на основі внутрішньогосподарського
розрахунку з впровадженням прогресивних форм оплати праці.
3.2. За навчально-дослідною фермою в аграрному ВНЗ закріплюються
основні і оборотні засоби відповідно до чинного законодавства.
3.3. Прибуток, одержаний аграрним ВНЗ від госпрозрахункової діяльності
навчально-дослідної ферми, спрямовується на її розвиток.
3.4. Під час розрахунку розміру і структури навчально-дослідної ферми ВНЗ,
враховуючи існуючі технології, передбачати, що постійною виробничою
одиницею протягом року має бути змінна навчальна група під час
проходження комплексної навчальної практики з виробництва продукції
тваринництва.
3.5. Структура навчально-дослідної ферми повинна забезпечувати виконання
програм практичного навчання.
3.6. Забезпечення навчально-дослідної ферми необхідним обладнанням,
кормами, інвентарем, спецодягом, матеріалами для виробництва продукції
здійснюється відповідно до нормативів, установлених порядком вищого
навчального закладу і типовими нормами видачі спецодягу і спецвзуття
безкоштовно.
4. Керівництво навчально-дослідною фермою та організація
практичного навчання
4.1. Керівництво навчально-дослідною фермою здійснює завідувач, якого
призначає і звільняє керівник навчального закладу.
4.2. Завідувач навчально-дослідної ферми працює під керівництвом
директора і головних спеціалістів навчально-дослідного господарства і
розпоряджається всіма засобами і майном навчально-дослідної ферми, несе
персональну відповідальність за організацію виробничо-технологічних
процесів, господарську діяльність ферми і дотримання трудової та
технологічної дисципліни.
4.3. Діяльність навчально-дослідної ферми підпорядкована правилам
внутрішнього розпорядку, прийнятого для даного навчально-дослідного
господарства навчального закладу.
4.4. Керівництво практикою студентів на навчально-дослідній фермі
здійснює викладач або майстер практичного навчання, на якого покладено

реалізацію програми практики студентів з урахуванням вимог економічного
механізму навчально-дослідного господарства, суворо дотримуючись правил
охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії. Викладач-керівник
практики несе відповідальність за стан навчально-виробничої дисципліни у
групі, проводить виховну роботу, прищеплює любов до майбутньої професії.
4.5. На період проходження практики на навчально-дослідній фермі
академічна група виступає як навчально-виробнича бригада – самостійна
щодо виробничих підрозділів. Членів бригади закріплюють на певний період
за робочими місцями згідно з графіком переміщень.
4.6. На період роботи на навчально-виробничій фермі група студентів бере на
себе виробничо-технологічні зобов'язання і несе відповідальність за їх
виконання.
4.7. По закінченні проходження виробничої практики студенти здають звітну
документацію керівнику практики, який аналізує її, дає оцінку, яку вносять у
семестрову відомість і додаток до диплома.
5. Права завідувача навчально-дослідної ферми
Завідувач навчально-дослідної ферми має право:
5.1. Брати участь у роботі засідань вчених рад академії і факультету.
5.2. Сприяти повноцінній роботі викладачів під час проведення практичного
навчання студентів на базі навчально-дослідної ферми.
5.3. Вносити пропозиції для розгляду на засіданнях вчених рад академії і
факультету щодо поліпшення практичного навчання та дослідної роботи
студентів, звітуватися за роботу навчально-дослідної ферми.
5.4. Контролювати, аналізувати та оцінювати якість проведення практичних
занять і навчальних практик студентів.
5.5. Подавати адміністрації вищого навчального закладу пропозиції щодо
відзначення членів студентського колективу за активну участь у поліпшенні
організації навчальної та трудової діяльності навчально-виробничої ферми
або заходи впливу за допущені порушення трудової та технологічної
дисципліни.
6. Обов’язки завідувача навчально-дослідної ферми
Завідувач навчально-дослідної ферми зобов'язаний:
6.1. Забезпечувати, в межах своєї компетенції, дотримання необхідних
виробничо-побутових і безпечних умов праці для студентів, проведення
заходів щодо охорони природи і навколишнього середовища.
6.2. Забезпечувати на належному рівні навчання студентів технологічним
процесам з виробництва тваринницької продукції.
6.3. Впроваджувати прогресивні технології, досягнення науково-технічного
прогресу і передовий досвід у виробництво та переробку тваринницької
продукції, створювати умови для проведення дослідної роботи студентів.
6.4. Здійснювати заходи щодо підвищення якості продукції та зниження її
собівартості.
6.5. Ефективно використовувати матеріальні засоби, контролювати їх стан,
витрачання і зберігання.

6.6. Раціонально організовувати практичне навчання студентів і
використання кадрів, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни.
6.7. Забезпечувати якісне ведення установленого обліку і складання звітності.
6.8. Створювати відповідні умови для проходження практичного навчання
студентами та надавати допомогу і сприяти проведенню навчальнодослідних робіт.
6.9. Разом із спеціалістами ветеринарної медицини проводити профілактичні
заходи щодо оздоровлення тварин.
6.10. Разом із керівництвом навчального закладу здійснювати роботу щодо
зміцнення та розширення матеріально-технічної бази навчально-дослідної
ферми за рахунок надходжень від реалізованої продукції.
6.11. Створювати сприятливі умови викладачам під час виконання плану
практичної підготовки студентів вищого навчального закладу.
6.12. Організовувати ефективну роботу техперсоналу.
6.13. Організовувати практичну базу для проведення практик за замовленням
викладачів в умовах ферми.
6.14. Брати участь у підсумкових конференціях за результатами виробничих
практик студентів.
6.15. Забезпечувати дотримання правил охорони праці і виробничої санітарії
та протипожежного захисту на робочих місцях під час проведення
практичного навчання.
7. Відповідальність завідувача навчально-дослідної ферми
Завідувач
навчально-дослідної
ферми
несе
відповідальність
за:
7.1 Дотримання трудової та технологічної дисципліни, матеріальний збиток,
завданий внаслідок неправомірних дій, недбалого ставлення до своїх
обов'язків відповідно до чинного законодавства.
7.2 Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої
санітарії.
7.3 Збереження поголів’я сільськогосподарських тварин, інвентарю та
матеріальних засобів навчально-дослідної ферми. Враховуючи значну
динаміку руху людей на навчально-дослідній фермі, нормативи збереження
повинні бути на 10% нижчими від існуючих на відповідних виробничих
фермах.
Проректор із навчально-наукової роботи
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