
ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАВЧАЛЬНО – ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ІЗ 

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ВСП «РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Навчально – практичний центр створено з метою забезпечення 

практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів Міністерства освіти і 

науки України, а також підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців аграрного сектору економіки. 

1.2.  Навчально – практичний центр у своїй діяльності керується 

Конституцією України,  Законом України “Про освіту”, нормативними актами та 

документами з практичної підготовки, а також цим положенням. 

1.3. Навчально – практичний центр діє в структурі ВСП «Рівненський коледж 

НУБіП України» і здійснює свою роботу за планом, затвердженим Державною 

установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», та затверджується 

керівником навчального закладу. 

1.4. Загальне методичне керівництво Навчально – практичним центром 

здійснює Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» та 

методична комісія з практичної підготовки.  

 

 

2. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ ВСП 

«РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБІП УКРАЇНИ» 

 

2.1. Проведення навчальних практик та окремих елементів виробничої, 

технологічної   і   переддипломної   практики   з   спеціальності «Геодезія та 

землеустрій». 



2.2. Організація та проведення короткотермінових курсів перепідготовки та 

підвищення кваліфікації землевпорядників сільських (селищних) рад, а також 

викладачів спецдисциплін навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації. 

2.3. Проведення постійних консультацій щодо використання сучасних 

програмних засобів та   комп'ютерної  техніки у виробництві. 

2.4. Вивчення і пропагування сучасних технологій, досягнень науково-

технічного прогресу і їх впровадження в землевпорядне виробництво. 

2.5. Здійснення координації та методичного забезпечення практичної 

підготовки фахівців в навчальних закладах, а також надання всебічної допомоги 

новоствореним відділенням з спеціальності «Геодезія та землеустрій». 

2.6. Здійснення обміну передовим досвідом роботи і науково-технічною 

інформацією за напрямами своєї діяльності. 

2.7. Створення нових технологій по реалізації земельної реформи на Україні. 

2.8. Внесення в межах своєї компетенції пропозицій щодо поліпшення 

практичної підготовки та перепідготовки працівників аграрної сфери. 

2.9. Надання послуг по обслуговуванню та ремонту геодезичних приладів 

споріднених навчальних закладів України. 

2.10. Проведення госпрозрахункової діяльності з метою залучення 

додаткових коштів для розвитку та розширення матеріальної бази Навчально – 

практичного центру та коледжу. 

 

 

3. ЗМІСТ РОБОТИ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ ВСП 

«РІВНЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ НУБІП УКРАЇНИ» 

 

3.1. Бере участь у реалізації державних, освітніх, соціальних та економічних 

програм. 

3.2. Надає навчальним закладам першого та другого рівня акредитації 

консультативну,   експериментальну,   посередницьку   допомогу   з   питань 

практичної      підготовки      студентів.       



3.3. Налагоджує    ділові    контакти    з    навчальними    закладами, 

підприємствами, організаціями, фірмами на міждержавному, міжгалузевому та 

регіональному рівнях з метою підвищення рівня підготовки та перепідготовки 

фахівців. 

3.4. Здійснює зміцнення і поновлення матеріально-технічної бази 

Навчально – практичного центру. 

3.5. Забезпечує   відповідний   рівень   підготовки   викладачів,   їх 

компетентності, освіченості в питаннях практичної підготовки студентів. 

3.6. Створює соціально-побутові умови для проживання практикантів з 

навчальних закладів та слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

3.7. Узгоджує з навчальними закладами, організаціями і фірмами та реалізує 

графік проведення практик та курсів підвищення кваліфікації. 

3.8 Укладає договори з фірмами, підприємствами, організаціями. 

3.9. Координує практичну підготовку студентів в навчальних закладах, 

надаючи відповідну методичну та консультативну допомогу. 

3.10. Організовує короткотермінові курси  підвищення кваліфікації 

викладачів. 

3.11. Формує  навчально-методичний  комплекс  у  відповідності  з 

вимогами часу та передового педагогічного досвіду. 

3.12. Аналізує і вносить корективи в підготовку робочих навчальних програм 

практик з спеціальності «Геодезія та землеустрій» спільно з Державною 

установою  «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення  

діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». 

3.13. Впроваджує    в    навчальний    процес    передовий    досвід 

землеустрою та земельного кадастру, пропагує передові форми і методи 

реформування земельних відносин в аграрному секторі. 

3.14. Підтримує прямі зв'язки з подібними навчально-практичними 

центрами та організовує стажування викладачів в т.ч. за кордоном. 

3.15. Укладає взаємовигідні договори з зацікавленими підприємствами та 

організаціями різних форм власності і господарювання по виконанню 

землевпорядних робіт. 



 3.16. Здійснює інші види діяльності, які відповідають основній меті та 

завданням Навчально-практичного центру. 

3.18. Активно співпрацювати з центром зайнятості по Рівненській області з 

метою підготовки і перепідготовки спеціалістів із числа незайнятого населення. 

3.19. Підтримує   зв'язки   з   Державною службою України з питань геодезії, 

картографії та кадастру   з   питань інформаційного    забезпечення    Навчально-

практичного центру     інструктивною    та    довідковою літературою. 

3.20. 3   метою   поєднання   виробничого   навчання   студентів   з 

безпосередньою працею на виробництві та залучення додаткових коштів на 

розвиток матеріальної бази Навчально-практичного центру.  

 

4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

4.1. Навчально-практичний центр   створюється   як   структурний   

підрозділ   ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» наказом Міністерства 

аграрної політики № 105 від “24” грудня 2002 року. 

4.2. Загальне  керівництво  Навчально-практичного центру здійснює 

заступник директора з виробничої роботи ВСП «Рівненський коледж НУБіП 

України». 

4.3 Керівник центру  відповідає за роботу Навчально-практичного центру, 

готує накази, які обов'язкові для всіх працівників Навчально-практичних центрів. 

4.4 Витрати  на утримання Навчально-практичного центру  передбачаються  

в загальному кошторисі ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» з 

урахуванням бюджетних та позабюджетних коштів. 

4.5. Працівники   Навчально-практичного центру   призначаються   та   

звільняються   наказом директора ВСП «Рівненський коледж НУБіП України». 

4.6 Структура та штат Навчально-практичного центру затверджується 

Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 

забезпечення  

діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». 



4.7 Керівництво коледжу забезпечує Навчально-практичний центр 

необхідними виробничими та  службовими   приміщеннями,   навчальним  

полігоном,   геодезичною   і комп'ютерною технікою і технічними засобами, 

необхідним обладнанням і устаткуванням. 

4.8. Господарсько-побутове обслуговування Навчально-практичного 

центру покладається на ВСП «Рівненський коледж НУБіП України». 

4.9. Баланс Навчально-практичного центру веде бухгалтерія ВСП 

«Рівненський коледж НУБіП України». Кошти формуються за рахунок 

бюджетних асигнувань, а також господарсько-комерційної діяльності. 

4.10. Господарсько-комерційна  діяльність здійснюється  на  основі 

взаємних та підрядних угод між замовниками та виконавцями. 

4.11. Кошти, отримані від позабюджетних асигнувань, не підлягають 

вилученню і ідуть цільовим призначенням на розвиток матеріальної бази 

Навчально-практичного центру, розширення сервісних послуг та ефективну 

реалізацію державних програм у сфері підготовки спеціалістів. 

4.12 Працівники Навчально-практичного центру несуть відповідальність за 

збереження майна коледжу. 

4.13. Працівники Навчально-практичного центру проходять періодично 

атестацію, підсумки якої є підставою для визначення категорії і зміни посадового 

окладу.  

 

5. ПРАВА НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 

 

5.1. Давати методичні рекомендації до удосконалення практичної 

підготовки, координувати роботу по підвищенню кваліфікації, перепідготовці 

фахівців. 

5.2 Готувати і проводити в установленому порядку науково-практичні 

конференції, семінари, наради, «круглі столи», олімпіади. 

5.3 Налагоджувати зв'язки з зацікавленими організаціями, установами, 

підприємствами різних форм власності і господарювання для забезпечення 



функціонування Навчально-практичного центру, що обумовлено даним 

Положенням. 

5.4. Вишукувати різні джерела фінансування для забезпечення діяльності 

Навчально-практичного центру, зміцнення навчально-методичної бази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Список навчальних закладів закріплених за Навчально-практичним 

центром із землевпорядкування ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 

 ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»; 

 Володимир-Волинський агротехнічний коледж; 

 Технікум землевпорядкування ЖНАЕУ;  

 Бучацький коледж Подільського ДАТУ; 

 Верхівський сільськогосподарський коледж Вінницького ДАУ; 

 Черкаський державний художньо-технічний коледж; 

 Стрийський аграрний коледж ЛНАУ; 

 Барський коледж транспорту та будівництва; 

 Немирівський коледж будівництва та архітектури; 

 Кам’янець-Подільський індустріальний коледж; 

 Львівський «Екологічний коледж» НАУ; 

 ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»; 

 Кіцманський технікум Подільського ДАТУ. 

 

 

 

 

 


