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1 Загальні положення

1.1 Науково-дослідну лабораторію “Агроекологія польових культур” (далі
-  Лабораторія) функціонує при кафедрі рослинництва (далі -  Кафедра) 
факультету агрономії (далі -  Факультет) Уманського національного 
університету садівництва (далі -  Університет) та входить до структури 
факультету агрономії.

1.2 У своїй діяльності Лабораторія керується Законом України “Про 
наукову і науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, “Про освіту” та 
іншими чинними законодавчими і нормативними актами, що регулюють 
відносини у науково-технічній сфері.

1.3 Лабораторія є правонаступницею проблемної науково-дослідної 
лабораторії з агроекології вирощування польових культур Уманської 
сільськогосподарської академії (нині -  Уманського НУС, наказ № 85 
Мінагропрому України від 25.03.98 р.) і працює згідно Програми наукових 
досліджень університету.

2 Мета і завдання Лабораторії

2.1 Метою функціонування Лабораторії є:
-  виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (тем) 

для розв’язання актуальних питань у науковій та виробничій сферах за 
профілем факультету;

-  залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, 
студентів і магістрів до участі у вирішенні наукових завдань, поставлених 
перед Лабораторією;

-  забезпечення інтеграції навчальної, науково-дослідної та науково- 
інноваційної діяльності як способу підвищення рівня підготовки фахівців 
для агропромислової та природоохоронної галузей.

-  поглиблене вивчення проблем екологізації, біологізації і енерго- 
ресурсозбереження в рослинництві і на цій основі створення 
мінімалізованих, екологічно-доцільних і енергоощадних 
агробіокомплексів вирощування польових культур.

-  удосконалення існуючих сортових технологій вирощування, зокрема 
таких культур, як пшениця озима, люцерна, кукурудза, соняшник з 
опрацюванням альтернативних екологічно-доцільних і енергоощадних 
вузлових прийомів вирощування польових культур (основний обробіток, 
місце в ньому «біологічної» оранки, застосування післяжнивних сидератів 
і післяжнивних культур поряд із зяблевим обробітком під кукурудзу, 
соняшник, дослідження з питань кількісного і просторового розміщення 
рослин, оптимізація строків сівби кукурудзи, удосконалення механічного 
догляду за посівами, біологічні джерела живлення рослин та інше).

-  сприяння раціональному використанню матеріально-технічної бази 
кафедр, творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, 
науковців, аспірантів і студентів, адаптації та освоєння наукових розробок 
і сприяння вирішенню проблем продовольства України.

-  впровадження розробок Лабораторії в навчальний процес.
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2.2 Завдання Лабораторії:

-  проведення актуальних наукових досліджень у галузі сільського 
господарства згідно з пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, 
визначеними відповідними законами України на певний період;

-  забезпечення своєчасного і на високому рівні виконання наукових 
досліджень;

-  виконання робіт науково-методичного характеру -  оволодіння сучасними 
методиками та удосконалення загальноприйнятих методик постановки і 
проведення наукових досліджень;

-  практичне ознайомлення студентів і магістрів з методиками постановки та 
проведення наукових досліджень, безпосереднє залучення їх до наукового 
процесу;

-  впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес та у 
практику виробництва сільськогосподарської продукції;

-  надання інформаційно-консультаційних послуг;
-  теоретичне обґрунтування, розробка і впровадження зональних екологічно- 

доцільних і енерго-ресурсозберігаючих прийомів вирощування польових і 
кормових культур;

-  опрацювання мінімалізованих агробіокомплексів вирощування польових 
культур і на цій основі їхнє вдосконалення;

-  моделювання та програмування мінімальних енергоощадних і екологічно- 
доцільних варіантів технологій залежно від сортотипів, біологічних і 
абіотичних факторів вегетації культури;

-  співпраця з іншими науковими підрозділами Університету з метою 
підвищення ефективності та результативності наукового процесу, обміну 
досвідом, спільного використання лабораторного (наукоємного) 
обладнання, унікальних приладів тощо.

З Управління діяльністю Лабораторії

3.1 Діяльність Лабораторії координується науковим керівником 
(завідувачем), який призначається наказом ректора Університету.

3.2 Завідувач Лабораторії:
-  формує пропозиції щодо тематики наукових досліджень Лабораторії;
-  організовує роботу щодо виконання на високому методичному рівні 

наукових досліджень;
-  готує і подає на затвердження звіти про виконання науково-дослідних 

робіт;
-  несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на 

Лабораторію та за результати наукової і практичної діяльності;
-  формує пропозиції щодо тематики наукових досліджень Лабораторії на 

наступний рік і представляє їх на затвердження;
-  організовує та координує роботу в Лабораторії студентів, магістрів, 

аспірантів, докторантів, стажистів;
-  забезпечує збереження і раціональне використання матеріально-технічної 

бази Лабораторії, дотримання фінансової та трудової дисципліни, правил 
техніки безпеки та охорони праці працівників Лабораторії;

-  розподіляє обов’язки між працівниками Лабораторії.
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4 Організація діяльності Лабораторії

4.1 Працівники Лабораторії мають право:
-одержувати від структурних підрозділів УНУС та адміністративних 

органів практичну допомогу для виконання науково-дослідних робіт;
-залучати до проведення досліджень студентів (виконання курсових, 

дипломних робіт, лабораторних і практичних занять з дисциплін, що 
викладаються на Кафедрі);

-за  згодою замовників використовувати одержані результати для наукових
цілей;

-використовувати наявні на Кафедрі обладнання та навчальні приміщення 
для виконання, опрацювання та висвітлення результатів науково-дослідних 
робіт.

4.2 Працівники Лабораторії зобов’язані:
-щорічно складати план роботи Лабораторії згідно Програми наукових 

досліджень університету;
-виконувати наукові дослідження на високому науково-методичному

рівні;
-звітувати перед НДЧ Уманського НУС про свою діяльність впродовж

року;
-відповідати за невиконання обов’язків, передбачених нормативно- 

правовими актами та цим положенням.

5 Фінансування та використання коштів Лабораторії
5.1 Для здійснення наукової діяльності запроваджується принцип 

багатоканального фінансування.
5.2 Джерелами фінансування науково-дослідної діяльності Лабораторії є 

кошти:
-  державного бюджету, виділені на виконання науково-дослідних робіт;
-  позабюджетних фондів окремих міністерств і відомств, виділених на 

розв’язання окремих питань агропромислової та природоохоронної галузей 
економіки України;

-  кошти, одержані на виконання науково-дослідних робіт за замовленням 
окремих установ і організацій;

-  кошти, одержані за надання інформаційно-консультаційних послуг за 
замовленням окремих установ і організацій;

-  з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
5.3 Використання коштів Лабораторії проводиться відповідно до 

калькуляції кошторисної вартості науково-дослідних робіт і послуг.

6 Контроль за роботою Лабораторії

6.1 Лабораторія знаходиться на балансі університету, що виділяє для неї 
приміщення та сприяє і контролює її функціонування.

6.2 Контроль за діяльністю Лабораторії здійснює декан Факультету та
НДЧ.
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7 Припинення діяльності Лабораторії

7.1 Внесення змін до Положення про Лабораторію здійснюється відповідно 
до наказу ректора за поданням декана Факультету чи проректора з наукової та 
інноваційної діяльності, на основі рішення Вченої ради Факультету.

7.2 Припинення діяльності Лабораторії здійснюється за наказом ректора 
Університету на підставі рішення Вченої ради Університету.
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Декан факультету С. П. Полторецький

Завідувач лабораторії А. О. Яценко

Провідний юрисконсульт 3. П. Білошкурська


