ПОЛОЖЕННЯ
про навчальне господарство Вишнянського коледжу
Львівського НАУ, що здійснює підготовку молодших
спеціалістів для сільського господарства.
1. Навчальне господарство Вишнянського коледжу
Львівського національного аграрного університету Міністерства
освіти і науки України, що здійснює підготовку молодших
спеціалістів для сільського господарства (далі навчальне
господарство), є навчально-виробничим структурним підрозділом
коледжу сільськогосподарського профілю що здійснюють підготовку
робітничих кадрів для аграрного сектору.
Навчальне господарство є основною базою для проведення
виробничого навчання та виробничої практики студентів, слухачів,
впровадження
прогресивних
технологій
вирощування
сільськогосподарської продукції, механізації трудомістких процесів у
тваринництві, переробки та реалізації сільськогосподарської
продукції.
1.2. У своїй діяльності навчальне господарство керується
законами України, нормативно-правовими актами, а також
Положенням навчального закладу і цим Положенням.
1.3. Навчальне господарство створюється і ліквідується
розпорядчим актом директора коледжу.
1.4. Умовами створення навчального господарства є наявність
відповідної ділянки землі сільськогосподарського призначення,

відповідної
матеріально-технічної
бази
для
вирощування
сільськогосподарських культур, а також у разі потреби
тваринницьких ферм, поголів'я тварин, будівель та споруд, що є
необхідним для забезпечення функціонування навчального
господарства.
1.5. Земельна ділянка навчального господарства оформляється
згідно з законодавством України державним актом на землю, є
державною власністю і не може бути відчужена.
1.6. Забезпечення необхідних умов для проведення виробничого
навчання та проходження виробничої практики студентів, з
робітничих професій сільськогосподарського спрямування відповідно
до навчальних планів і навчальних програм.
1.7. Виробництво і переробка сільськогосподарської продукції з
впровадженням сучасних технологій та її реалізація. Отримання
високих
стійких
врожаїв
сільськогосподарських
культур,
забезпечення високої продуктивності тваринництва.
1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази та забезпечення
безпечних умов праці.
3. Діяльність навчального господарства
3.1. У навчальному господарстві згідно з робочим навчальним
планом коледжу студенти послідовно набувають первинні професійні
уміння і навички виконання робіт;
в складі навчальних груп та студентських бригад під керівництвом
майстрів виробничого навчання студенти послідовно закріплюють
одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються
використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти,
набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно
виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами;
удосконалюють здобуті знання, уміння і практичні навики, що
необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації.
3.2. Навчальне господарство організовує виробниче навчання та
виробничу практику відповідно до Порядку надання робочих місць
для проходження студентами, виробничого навчання та виробничої
практики.
4. Керівництво навчальним господарством

4.1. Директор коледжу координує діяльність навчального
господарства, призначає на посаду і звільняє з займаної посади
завідувача навчальним господарством.
4.2. На посаду завідувача навчальним господарством призначається
особа, яка має відповідну професійну освіту.
4.3. Завідувач навчальним господарством:
здійснює керівництво та організовує роботу навчального
господарства,
є
матеріально
відповідальною
особою
і
підпорядковується безпосередньо директору коледжу;
забезпечує спільно з заступником директора з навчальновиробничої роботи, старшим майстром та методистом (агрономом,
зоотехніком, інженером) коледжу проходження студентами,
виробничого навчання та виробничої практики;
забезпечує виконання виробничих показників навчального
господарства
на
основі
впровадження
нових
досягнень
сільськогосподарської науки, техніки, технології, передового досвіду;
забезпечує раціональне та ефективне використання земельних
ресурсів,
дотримання
сівозмін,
дбайливе
використання
сільськогосподарської техніки, насіння, кормів тощо;
організовує виробництво і реалізацію продукції, забезпечує
дотримання встановлених вимог з охорони праці, виробничої
санітарії і протипожежної безпеки та охорони навколишнього
середовища;
здійснює розробку річних виробничо-фінансових планів,
перспективних планів розвитку і подає ці плани та звіти на розгляд і
затвердження директору коледжу.
5. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
навчального господарства
Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення
навчального господарства визначаються Законом України та іншими
чинними нормативно-правовими актами.
6. Звітність навчального господарства
Завідувач навчальним господарством звітує про свою діяльність
перед директором коледжу Львівського НАУ

7. Припинення діяльності навчального господарства
Навчальне господарство може припинити свою діяльність у
випадках: реорганізації або ліквідації навчального закладу, у складі
якого він створений; повного перепрофілювання навчального закладу
сільськогосподарського профілю та у інших випадках, передбачених
чинним законодавством України.

