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1. Загальні положення 

1.1. Положення Про науково-дослідну лабораторію з насінництва (далі – Ла-

бораторія) розроблено на підставі законів України «Про насіння і садивний мате-

ріал», «Про карантин рослин»,  ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських 

культур. Методи визначення якості», ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподар-

ських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови», Положення  про  орга-

нізацію наукової,  науково-технічної  діяльності  у  вищих  навчальних  закладах 

III-IV  рівнів  акредитації. 

1.2. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідаль-

ність Лабораторії, а також взаємовідносини підрозділу з іншими підрозділами Ха-

рківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (далі – Уні-

верситет) та іншими установами і організаціями, що займаються насінництвом 

сільськогосподарських культур. 

1.3. Лабораторія є структурним підрозділом кафедри генетики, селекції та 

насінництва Університету. 

1.4. Лабораторія безпосередньо підпорядковується ректору Університету. 

1.5. Лабораторія у своїй діяльності керується чинним законодавством Украї-

ни, Статутом Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Ін-

струкцією з діловодства, іншими нормативними документами, розпорядженнями 

ректора Університету та цим Положення. 

1.6. Лабораторію очолює завідувач. 

1.7. На період відсутності завідувача (відпустка, відрядження, хвороба тощо) 

його обов’язки виконує агроном-насінник. 

1.8. Усі працівники Лабораторії призначаються на посаду і звільняються з 

посади ректором Університету в порядку, передбаченому Правилами внутрішньо-

го трудового розпорядку і чинним трудовим законодавством. 

1.9. Лабораторія організує свою роботу на основі одноособовості з установ-

ленням персональної відповідальності посадових осіб за стан справ на дорученій 

ділянці роботи, виконання ними певних завдань і функцій. Одноособовість поєд-

нується з колегіальним обговоренням питань, що належать до компетенції Лабо-

раторії. 

1.10. Зміни і доповнення до цього Положення розробляються завідувачем 

Лабораторії, узгоджуються з керівниками підрозділів, з якими взаємодіє Лабора-

торія, вносяться на підставі наказу ректора Університету. 

 

2. Основні завдання 

Основними завданнями Лабораторії є: 

2.1. Проведення наукових досліджень, пропаганда та впровадження у вироб-

ництво досягнень науки і передового досвіду у галузі насінництва. 

2.2. Прискорене розмноження нових перспективних сортів і гібридів сільсь-

когосподарських культур (ячмінь, квасоля, амарант, соняшник та ін.). 
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2.3. Створення насіннєвих фондів добазового насіння, страхових і перехідних 

фондів насіння високих генерацій. 

2.4. Виробництво і забезпечення науково-дослідних установ та елітно-насін-

ницьких господарств добазовим, базовим та сертифікованим насінням для своєча-

сного проведення сортозаміни і сортооновлення. 

 

3. Функції 

3.1. Організаційно-виробничими функціями є: 

– розробка пропозицій щодо обсягів виробництва насіння відповідних кате-

горій сортів і гібридів для задоволення заявок науково-дослідних установ 

зон їх вирощування; 

– планування посівних площ первинних ланок та еліти для отримання доба-

зового, базового і сертифікованого насіння; 

– прискорене розмноження насіння перспективних і адаптованих сортів і 

гібридів до умов вирощування; 

– організація виробництва і реалізація споживачам добазового, базового та 

сертифікованого насіння сортів ячменю, квасолі, амаранту, гібридів со-

няшнику та інших сільськогосподарських культур згідно державного ре-

єстру виробників насіння; 

– укладання договорів на виробництво і реалізацію насіння виробникам на-

сіннєвої продукції; 

– складання заявок і забезпечення отримання вихідного насіннєвого матері-

алу адаптованих і перспективних сортів. 

– моніторинг регіонального, загальнонаціонального та міжнародного ринку 

насіннєвої продукції; 

– пропаганда нових високоврожайних сортів і гібридів сільськогосподарсь-

ких культур, розробка заходів щодо впровадження їх у виробництво; 

– сприяння в організації нових виробничих насінницьких підрозділів і фор-

мувань з різними формами власності і господарювання; 

3.2. Науково-методичними функціями є: 

– проведення наукових досліджень у галузі первинного насінництва; 

– удосконалення методики ведення насінництва відповідно до умов зони, 

визначення схем розмноження перспективних і вже зареєстрованих сор-

тів; 

– розробка і впровадження прогресивних технологій вирощування, спрямо-

ваних на збільшення коефіцієнтів розмноження сортів і гібридів сільсько-
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господарських культур; 

– участь у розробці сортової агротехніки вирощування нових перспектив-

них сортів і гібридів для конкретної зони; 

– участь в організації і проведенні курсів по підвищенню кваліфікації і пе-

репідготовці агрономів-насінників і насіннєзнавців, семінарів по насінни-

цтву; 

– організація практичної підготовки студентів; 

– участь в узагальненні досягнень науково-технічного прогресу в галузі на-

сінництва, оформлення відповідної документації, матеріалів і публікацій 

для поширення серед виробників насіннєвого матеріалу; 

– надання методичної допомоги науково-дослідним та елітно-насінницьким 

господарствам у виробництві насіння на науковій основі. 

3.3. Контролюючими функціями є: 

– внутрішньовідомчий контроль; 

– систематична перевірка дотримання технологій і методики з виробництва 

насіння відповідних категорій, участь в інспектуванні сортових посівів; 

– перевірка організації післязбиральної доробки насіння, правильності його 

складання і зберігання; 

– контроль правильності, своєчасності і достовірності ведення документації 

по насінництву; 

– контроль виробництва та реалізації насіння відповідних категорій згідно 

договорів і розпорядження Національної академії аграрних наук України 

за межі області; 

– забезпечення вчасного подання необхідної звітності щодо вирощування 

сільськогосподарських культур (ячмінь, квасоля, амарант, соняшник та 

ін.) з метою одержання насіння. 

–  

4. Структура і штат 

4.1. Загальне керівництво Лабораторією здійснює завідувач. 

4.2. До штату працівників Лабораторії можуть входити: 

– агрономи-насінники; 

– техніки-лаборанти. 

 

5. Права та взаємовідносини з іншими підрозділами Університету  

та суб’єктами насінництва у регіоні 

5.1. Працівники Лабораторії мають право: 
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– брати участь в обласних комісіях з сортовипробування і придатності сор-

тів рослин до зони вирощування; 

– організовувати та проводити семінари у зоні діяльності Університету з 

питань насінництва нових високоврожайних сортів і гібридів, демонстра-

ції наукових розробок, досліджень у галузі насінництва; 

– проводити наукові дослідження по насінництву і насіннєвому контролю; 

– за дорученням керівництва Університету укладати договори на виробни-

цтво добазового, базового і сертифікованого насіння та впровадження на-

укових розробок у виробництво; 

– здійснювати переведення насіння високих генерацій, які зберігаються у 

страхових фондах, у більш низькі. 

5.2. Для виконання покладених завдань у галузі насінництва Лабораторія на 

ННВЦ «Дослідне поле» отримує земельні ділянки та відповідну матеріально-тех-

нічну базу (трактори, комбайни, сільськогосподарські машини, робочі приміщен-

ня, склади тощо), які забезпечують виконання всіх необхідних робіт в оптимальні 

строки з високим рівнем якості. 

5.3. У своїй діяльності Лабораторія взаємодіє з іншими структурними підроз-

ділами Університету (кафедрами агротехнологічного спрямування, адміністрати-

вно-господарською частиною, ННВЦ «Дослідне поле» тощо), галузевими науко-

во-дослідними установами, елітно-насінницькими господарствами, сільськогос-

подарськими підприємствами різних форм власності і господарювання, Держав-

ною насіннєвою інспекцією, Департаментом агропромислового розвитку Харків-

ської обласної державної адміністрації, Державною службою з охорони прав на 

сорти. 

 

6. Джерела фінансування, грошові надходження, оплата праці працівників  

6.1. Фінансування науково-дослідних робіт Лабораторії здійснюється за ра-

хунок: 

– коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення фундамен-

тальних та прикладних досліджень, а також робіт, що виконуються у рам-

ках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки; 

– коштів, що надійшли за виконання науково-дослідних робіт за договора-

ми з замовниками, а також робіт, що пов‘язані з науково-технічною дія-

льністю; 

– власних коштів Університету, грантів, кредитів та інших джерел фінансу-

вання, що встановлені чинним законодавством. 
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6.2. Оплата праці працівників Лабораторії проводиться відповідно до схеми 

посадових окладів наукових співробітників і лаборантів Університету; 

 

7. Відповідальність 

Лабораторія несе повну відповідальність за виконання покладених на неї 

обов’язків, використання прав, передбачених даним Положенням, законами Укра-

їни та Статутом Університету. 

 

8. Реорганізація та ліквідація 

Створення, реорганізація та ліквідація Лабораторії здійснюється вченою ра-

дою Університету та вводиться у дію наказом ректора. 

 

 

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва від « 26 » липня 2016 року протокол № 3 


