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1. Загальні положення
1.1.

Навчально-практичний інститут конярства (далі – ІК) Харківської

державної зооветеринарної академії є навчально-науковим підрозділом, який
забезпечує:
- проведення всіх видів навчальної, методичної, організаційно-виховної
робіт,

впровадження

результатів

науково-технічного

прогресу

у

виробництво за відповідним професійним спрямуванням у процесі
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, магістр;
- підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру;
- підвищення кваліфікації викладачів і спеціалістів сільськогосподарських
галузей виробництва;
- здійснення інших видів діяльності (профорієнтаційної, господарської,
комерційної, міжнародної та ін.) відповідно до Статуту Академії.
1.2. Навчально-науково-дослідний інститут конярства (зараз – навчальнопрактичний

інститут

конярства)

був

створений

на

підставі

наказу

Мінагрополітики України № 78 від 24.02.2006 року.
1.3.

Навчально-практичний

інститут

конярства

безпосередньо

підпорядковується директору.
1.4. У своїй діяльності керується нормативними документами органів
управління освітою, Статутом Академії, Положенням про підрозділ, діючими
навчальними

планами

і

програмами,

наказами

ректора

Академії,

розпорядженням проректорів, рішенням вчених рад Академії, тощо;
1.5. Навчально-практичний інститут конярства веде необхідну документацію
згідно з діючими положеннями та функціями, які йому делегуються.
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2. Структура навчально-практичного інституту конярства
Базою інституту є факультети, кафедри, відділи та інші структурні
одиниці, центри, проблемні лабораторії, кінно-спортивна школа, групи
сервісного забезпечення та інші, створення яких регламентується рішенням
ректорату та вченої ради Академії і затверджується ректором Академії.
Для забезпечення організаційної діяльності ІК в ньому створюються
відділи, що забезпечують координаційні дії з адміністративно-науковонавчально-господарською частинами та іншими структурними підрозділами
Академії:
- підготовка

та

координація

підготовки

слухачів

в

інституті

проводиться спеціальними випускаючими кафедрами Академії,
спеціальності яких акредитовані за IV-им рівнем і яким, виходячи із
необхідного

професорсько-викладацького

складу,

навчально-

методичної бази, інших умов, доручається така підготовка;
- структурні підрозділи ІК діють у рамках даного Положення та
Статуту Академії;
- управління Інститутом в межах функціональних обов’язків здійснює
директор, який за погодженням з Вченою радою призначається
ректором Академії та звітує йому.

3. Завдання навчально-практичного інституту конярства
Завданнями інституту конярства є:
3.1. забезпечення якісної підготовки спеціалістів з конярства: науковців,
селекціонерів, технологів з переробки продуктів конярства, ветеринарних
лікарів зі спеціалізацією з конярства і кінного спорту, тренерів з кінного
спорту, менеджерів з конярства і кінного спорту, техніків штучного
запліднення, ковалів;
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3.2. підвищення фахового рівня викладачів з конярства навчальних закладів
I-IV рівня акредитації, директорів кінних заводів, державних заводських
конюшень, кінно-спортивних шкіл, центрів, баз, головних зоотехніків і
ветеринарних лікарів з конярства, спеціалістів середньої ланки та менеджерів
у галузі конярства, кінного спорту, туризму;
здійснення

3.3.

професійної

і

мовної

підготовки,

допомога

у

працевлаштуванні кіннотників за контрактами за кордоном;
3.4. забезпечення підготовки магістрів з конярства;
3.5. підвищення освітнього рівня населення з питань придбання, утримання,
розведення, використання коней, профілактики захворювань;
3.6. організація та проведення аукціонів, виставок, конференцій, семінарів з
конярства, ветеринарного, інформаційного та маркетингового забезпечення
галузі;
3.7. підвищення ефективності використання і вдосконалення навчальної,
навчально-дослідницької та виробничої баз шляхом кооперації наявних
можливостей, профільних організацій і установ;
3.8.

написання

та

видання

підручників

і

посібників

з

конярства,

вдосконалювання методики навчання, постановки науково-дослідницьких
експериментів;
3.9. проведення постійного моніторингу галузі в Україні і світі, аналіз її
економічного стану та розробка стратегії розвитку, на основі отриманих
матеріалів розробка рекомендацій, бізнес-планів, проведення пошуку
інвесторів та закордонних партнерів;
3.10. розробка та затвердження планів племінної роботи, планів підбору
жеребців-плідників, створення експертних комісій з бонітування племінних
коней, проведення виставок, аукціонів;
3.11. надання практичної допомоги виробництву з питань відтворення,
вирощування, тренінгу, реалізації, ветеринарного обслуговування племінних
і робочих коней шляхом створення дорадчих пунктів, тимчасових і постійних
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комплексних наукових груп, науково-виробничих об’єднань, тренувальних
депо.

4. Функції навчально-практичного інституту конярства
До основних функцій навчально-практичного інституту конярства належать:
4.1. приведення обсягів та змісту підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації фахівців у відповідність із поточними та перспективними
потребами
кваліфікації,

галузі

конярства.

особливо

на

Передбачити

замовлення

при

областей,

цьому

підвищення

регіонів,

асоціацій,

коневласників;
4.2. формування змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування,
посадових обов’язків фахівців, попередньо здобутої ними освіти, досвіду
діяльності, інтересів і потреб окремих осіб та організацій;
4.3. застосування сучасних технологій реалізації змісту навчання на засадах
його диференціації, індивідуалізації, запровадження екстерної

форми

навчання;
4.4. здійснення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових
досліджень в галузі конярства;
4.5. розробка практичного механізму впровадження результатів наукових
досліджень у виробництво;
4.6. проведення постійного моніторингу галузі в Україні і світі, аналіз її
економічного стану та розробка стратегії розвитку, на основі отриманих
матеріалів розробка рекомендацій, бізнес-планів, проведення пошуку
інвесторів та закордонних партнерів;
4.7. організація та проведення аукціонів, виставок, конференцій, семінарів з
конярства, ветеринарного, інформаційного та маркетингового забезпечення
галузі;
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4.8. вивчення біологічних напрямків науково-технічного прогресу та оцінка
економічної ефективності нововведень;
4.9. створення програм централізованого племінного обліку та ідентифікації;
4.10. організація та проведення семінарів, майстер-класів та конференцій з
провідними ветеринарними спеціалістами, технологами, діючими тренерами
та спортсменами;
4.11. організація короткодіючих курсів з перепідготовки та підвищення
фахового рівня ветеринарних лікарів, технологів, тренерів з кінного спорту;
4.12. організація та проведення практичних семінарів з питань придбання,
утримання, розведення, використання коней, профілактики захворювань з
метою підвищення освітнього рівня власників;
Завдання мають вирішуватися на основі вдосконаленої нормативно-правової
бази функціонування системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців. З цією метою необхідно вжити таких організаційних
заходів:
4.13. забезпечувати якість підготовки спеціалістів відповідно до вимог
державних стандартів освіти;
4.14. запровадити гнучку і динамічну систему перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців з нових напрямів розвитку науки, техніки і технології у
конярстві, ринкових методів господарювання та управління;
4.15. проводити роботу з центральними та місцевими органами державної
виконавчої влади з питань участі у виконанні загальнодержавних,
регіональних та місцевих програм, які потребують вирішення проблем
кадрового забезпечення;
4.16. створити економічно-інформаційний центр для складання оперативних,
річних та бізнес-планів, підрахунку витрат виробництва і собівартості
продукції галузі конярства, проведення маркетингових досліджень, розробка
стратегій зменшення витрат виробництва, покращення якості племінної
продукції та підвищення конкурентоспроможності галузі;
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4.17. налагодити співпрацю з провідними фахівцями галузі конярства,
тренерами з кінного спорту з метою написання та видання підручників та
посібників з конярства, вдосконалення методики підготовки та тренінгу
спортсменів та коней, проведення науково-дослідних експериментів;
4.18. створити та поповнювати власну комп’ютерну інформаційну базу для
забезпечення комплексних наукових досліджень;
4.19. співпрацювати з НДІ, селекційними центрами, кінними заводами,
племінними

репродукторами,

приватними

власниками

в

координації

напрямків діяльності, визначеними Державною програмою селекції;
4.20. створити експертну комісію для оцінки молодняку коней за комплексом
ознак,

включаючи

спортивну

роботоздатність

на

заводських

та

міжзаводських випробуваннях;
4.21. організувати інформаційне забезпечення роботи з породами за рахунок
надходження матеріалів племінного обліку суб’єктів племінної справи і
видання каталогів, інформаційних бюлетенів, довідників, тощо;
4.22. сумісно з Федерацією кінного спорту налагодити співпрацю з питань
підготовки тренерів, інструкторів, ветеринарного забезпечення, проведення
кінно-спортивних змагань, створення при ФКСУ консультаційного комітету з
метою координації діяльності регіональних та обласних кінно-спортивних
організацій;
4.23. організувати курси зі спеціалізованої професійної і мовної підготовки,
надавати допомогу у працевлаштуванні кіннотників за контрактами за
кордоном;
4.24. створити дорадчі пункти, тимчасові і постійні комплексні наукові
групи, науково-виробничі об’єднання, тренувальні депо з метою надання
практичної допомоги виробництву з питань відтворення, вирощування,
тренінгу, реалізації, ветеринарного обслуговування племінних і робочих
коней;
4.25. термін навчання повинен складатися з урахуванням попереднього
досвіду і освіти кожної особи, групи повинні складати 5 – 10 чоловік;
9

4.26. обов’язкове підвищення кваліфікації або навчання фахівців комерційної
діяльності, наприклад приватних ветеринарних лікарів зі спеціалізацією з
конярства (один раз на три роки);
4.27. передбачити після навчання (перепідготовки, підготовки) присвоєння
категорії з метою підвищення в посаді та заробітної платні для мотивації
бажання навчатися;
4.28. підготовку та перепідготовку кадрів передбачити як за рахунок
держзамовників, так і комерційної діяльності.

5. Взаємовідносини навчально-практичного інституту конярства
з іншими підрозділами
Взаємовідносини
інститутами

(центрами)

Інституту

з

факультетами,

навчально-науково-виробничими
кафедрами,

проблемними

та

виробничими лабораторіями, дослідними станціями та іншими підрозділами
Академії регламентується даним Положенням та Статутом Академії
відповідно до адміністративної і функціональної підпорядкованості ІК
спрямуванням навчально-наукової діяльності.
З ректором, вченою радою, навчальною та науковими частинами,
професійними спілками, громадськими організаціями та іншими органами
взаємовідносини

визначаються

положенням

про

ці

структури

та

встановленою в Академії підпорядкованістю та підзвітністю за всіма видами
діяльності.
З інститутами (центрами), факультетами та кафедрами академії
взаємовідносини здійснюються та координуються в межах повноважень
щодо планування і організації навчального процесу, післядипломної
підготовки, встановлення і реалізації міжпредметних зв’язків, обміну
досвідом, спільного використання наявної навчально-лабораторної бази та
банків даних.
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6. Відповідальність навчально-практичного інституту конярства
Відповідальність ІК реалізується через відповідальність його директора
та керівників структурних підрозділів щодо основних видів діяльності та
обов’язків по них.
Відповідальність кожної посадової особи індивідуально визначається
посадовою інструкцією та додатковими функціями, які виконуються за
дорученням директора ІК.
Проект положення про
навчально-практичний
інститут конярства
вносить директор

М.П. Петрушко

Положення відповідає вимогам чинного законодавства України та
Статуту Академії

*Примітка: Дане Положення є формою оновлення
затвердженого наказом від 29.04.2015 року № 130.

аналогічного

Положення,
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