
Міністерство освіти і науки України 

Малинський фаховий коледж 

 

 

 

 

Затверджено                                                          Введено в дію 

на засіданні                                                            наказом №127 

педагогічної ради                                                 від 07.09.2021р. 

протокол №1 

від 27.08.2021р. 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про тепличне господарство та 

розсадник 

Малинського фахового коледжу   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



1. Загальні положення 

   1.1. Це Положення регулює освітню, виховну, виробничу і фінансово-

господарську діяльність – тепличного господарства та розсадника коледжу 

«Про вищу освіту». 

 Положення розроблено відповідно до Закону України "Про освіту" та 

інших нормативних актів України. 

 1.2. Тепличне господарство і розсадник  коледжу  не є юридичною 

особою. Воно є базою для забезпечення виробничого навчання, практики 

груп студентів, вдосконалення їх професійних навичок, з урахуванням 

інтересів, можливостей і бажань учнів, за профілем професійного навчання в 

коледжі. 

 Тепличне господарство та розсадник  набуває права на освітню 

діяльність з моменту видачі ліцензії коледжу. 

1.3. Тепличне господарство та розсадник створюється за погодженням із 

засновником на навчальній базі коледжу. Вона оснащується обладнанням, 

посібниками, інвентарем, технічними засобами навчання відповідно до вимог 

професійного навчання за фахом і підвищеного рівня кваліфікації та охорони 

праці. 

 

2. Цілі і завдання тепличного господарства та розсадника 

   2.1. Тепличне господарство та розсадник є навчально-виробничою 

базою навчання студентів, їх виробничої практики, що забезпечує практичне 

вдосконалення і закріплення в учнів знань, умінь і навичок за основними 

темами навчальних планів і програм коледжу з урахуванням Державних 

освітніх стандартів 

 2.2. Основними завданнями тепличного господарства і розсадника є: 

 - підвищення якості навчально-виробничого навчання, виробничої 

практики студентів відповідно до вимог навчальних планів і програм за 

професіями (спеціальностями) коледжу; 

 - оволодіння студентами практичним досвідом колективних форм 

організації праці, навичками підприємництва, держрахунку в умовах 

ринкових відносин; 

 - більш повне використання можливостей коледжу по наданню послуг 

організаціям та населенню; 

 - створення робочих місць для проходження навчально-виробничої 

практики студентів; 

 2.3. Керівництво та контроль за виконанням навчальних планів і 

програм, дотриманням термінів та якості навчання студентів здійснює 

адміністрація коледжу. 

 2.4. Відповідальність за навчання та виховання студентів в процесі 

професійного навчання, виробничої практики покладається на завідуючого з 

навчально-виробничої практики роботи коледжу, майстра озеленювача, 

майстрів виробничого навчання, викладачів спеціальних дисциплін 

(призначаються наказом директора коледжу). 



2.5. Виконання програми навчання визначається керівником 

виробничого навчання, виробничої практики в журналі, а індивідуальний 

облік виконання виробничих завдань - в щоденниках студентів. 

 У період навчання забороняється використовувати студентів на 

роботах, не пов'язаних з процесом оволодіння професією (спеціальністю), 

встановлювати для них підсумований робочий день, покладати матеріальну 

відповідальність. 

    

 3. Організаційні вимоги до тепличного господарства та розсадника. 

  3.1. При організації тепличного господарство та розсадника необхідно 

керуватися наступними організаційними вимогами: 

 - тепличне господарство і розсадник повинно мати необхідну 

навчально-матеріальну базу за профілем професійного навчання та 

організації виробничої діяльності; 

 - тепличне господарство і розсадник організовує свою діяльність 

відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів в галузі 

освіти, Статутом коледжу і цим Положенням. 

 3.2. Тепличне господарство і розсадник створюється з урахуванням 

вимог навчальних планів і програм профілю підготовки, студентів за 

професією (спеціальністю)і затверджується керівництвом коледжу. 

 3.3. Обладнання і оснащення тепличного господарства та розсадника, 

організація робочих місць для студентів здійснюється в суворій відповідності 

з вимогами чинних стандартів, правил, норм та інструкцій з безпечних 

прийомів роботи, охорони праці та виробничої санітарії. 

 

 

4. Фінансово-господарська діяльність тепличного господарства та 

розсадника 

   4.1. Завідувач тепличним господарством і розсадником діє за 

дорученням, виданим завідуючого з виробничого навчання. 

 4.2. Штатна структура тепличного господарства і розсадника 

затверджується директором коледжу. 

 4.3. Для тепличного господарства та розсадника поточні витрати 

плануються в кошторисі закладу і оплачуються з відповідного бюджету. 

4.4. Заступник директора з виробничого навчання вживає заходів по 

своєчасному забезпеченню теплиці і розсадника інвентарем, посівним і 

посадковим матеріалом, водою для поливу рослин, організовує охорону 

теплиці. 

 

 

5. Організація навчання на території тепличного господарства і 

розсадника 

5.1. Студенти допускаються до роботи після проведення з ними 

інструктажу з охорони праці та послідуючої перевірки знань.  

5.2. Студенти можуть працювати лише у денний час. 



5.3. Студенти не допускаються до роботи з отрутохімікатами. 

5.4. Викладачі здійснюють контроль за дотриманням умов трудового 

законодавства, правил і норм інструкцій з техніки безпеки, пожежної безпеки 

та виробничої санітарії. 

5.5. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку коледжу з студентами, 

що займаються дослідницькою діяльністю в теплиці і на розсаднику, 

проводяться відповідні заняття, які обов’язково організовує спеціаліст. 

5.6. Для теплиці і розсадника повинні бути розроблені і затверджені 

інструкції з охорони праці. 

5.7. Викладачі, які залучаються до керівництва заняттями, працею 

студентів в теплиці і на розсаднику, навчають їх агротехнічним прийомам 

роботи, забезпечують дотримання ними правил техніки безпеки і охорони 

праці, а також здійснюють нагляд за станом і безпечною експлуатацією 

інвентаря. 

5.8. В процесі роботи на земельній ділянці забезпечується раціональний 

режим праці і відпочинку студентів. 

 

6. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки завідуючого 

тепличним господарством та розсадником. 

6.1. Керує виробничо-господарською діяльністю тепличного 

господарства і розсадника. 

6.2. Розробляє перспективні і поточні плани виробничої діяльності 

теплиці та розсадника. 

6.3. Забезпечує виконання робіт з догляду (утримання) за саджанцями . 

6.4. Організовує вирощування саджанців. 

6.5. Забезпечує відповідність продукції вимогам чинних стандартів на 

цю продукцію. 

6.6. Організовує облік і звітність про виробничу діяльність теплиці і 

розсадника. 

6.7. Забезпечує впровадження передової техніки і технології, ефективне 

використання матеріальних і трудових ресурсів. 

6.8. Організовує забезпечення устаткуванням, інвентарем, матеріалами 

тощо. 

6.9. Вивчає і впроваджує передовий вітчизняний і зарубіжний досвід 

організації робіт в теплиці і на розсаднику. 

6.10. Забезпечує ефективне використання механізмів і устаткування. 

6.11. Організовує роботу з розвитку раціоналізації та винахідництва. 

6.12. Контролює дотримання працівниками трудової і виробничої 

дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

6.13. Відповідає за стан земельної ділянки, організацію роботи 

студентів на ній. 

6.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що 

стосуються його діяльності. 



6.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та 

навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів 

безпечного виконання робіт. 

6.16. Координую роботу викладачів, консультує їх при складанні 

планів роботи в процесі вирощування рослин. 

6.17. Відповідає за створення в теплиці умов, що відповідають техніці 

безпеки, охороні праці та санітарно - гігієнічним вимогам. 
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