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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Студентське науково-виробниче бюро “ХаТе” (далі – СНВБ “ХаТе”) 

створено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Луцького 

національного технічного університету (далі – Луцький НТУ). У своїй 

діяльності СНВБ “ХаТе” керується законами України, нормативно-

правовими актами, методичними матеріалами із організації громадського 

харчування, розпорядчими документами Луцького НТУ та цим Положенням.   

1.2 Рішення щодо створення, реорганізації і ліквідації СНВБ “ХаТе” 

приймає Вчена рада Луцького НТУ. 

1.3 Керівництво СНВБ “ХаТе” здійснює директор, який призначається 

на посаду та звільняється з посади наказом ректора Луцького НТУ у 

відповідності до чинного законодавства України та за пропозицією кафедри 

технологій і обладнання переробних виробництв (далі − кафедра ТОПВ) 

Луцького НТУ. Функціональні обов’язки, права та відповідальність 

директора СНВБ “ХаТе” регламентуються посадовою інструкцією, що 

затверджується ректором Луцького НТУ.  

1.4 СНВБ “ХаТе” є добровільним об’єднанням студентів та аспірантів 

Луцького НТУ, діяльність якого спрямована на закріплення теоретичних 

знань і практичних навичок студентів та аспірантів під час навчального 

процесу, зокрема шляхом проходження навчальної і виробничої практик, 

проведення лабораторних і практичних занять. Також діяльність СНВБ 

“ХаТе” спрямована на сприяння студентам Луцького НТУ у проведенні 

науково-дослідних робіт із використанням освітнього і наукового потенціалу 

кафедри ТОПВ Луцького НТУ.  

1.5 СНВБ “ХаТе” здійснює свою функціональну діяльність на площах 

Луцького НТУ із використанням майна Луцького НТУ, зокрема відділу 

студентського харчування та кафедри ТОПВ Луцького НТУ. 

1.6 Основою наукової та науково-консультаційної діяльності СНВБ 

“ХаТе” є науково-дослідна тематика кафедри ТОПВ Луцького НТУ, зокрема 

у напрямі харчових технологій, обладнання харчових виробництв та у сфері 

громадського харчування. 

1.7 Членами СНВБ “ХаТе” можуть бути студенти та аспіранти усіх 

курсів Луцького НТУ, що навчаються за спеціальностями 181 Харчові 

технології та 133 Галузеве машинобудування, очної та заочної форм 

навчання. До наукової та науково-консультаційної діяльності в СНВБ “ХаТе” 

може залучатися професорсько-викладацький склад кафедри ТОПВ Луцького 

НТУ.     

1.8 СНВБ “ХаТе” може виконувати науково-дослідні проєкти і роботи, 

а також здійснювати наукову та науково-консультаційну діяльність із 

залученням професорсько-викладацького складу кафедри ТОПВ Луцького 

НТУ на замовлення організацій і підприємств. 

1.9 Контроль за діяльністю СНВБ “ХаТе” здійснює кафедра ТОПВ 

Луцького НТУ шляхом заслуховування і затвердження річного плану 

діяльності СНВБ “ХаТе” та квартальних звітів щодо діяльності СНВБ 
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“ХаТе”. Річний план діяльності СНВБ “ХаТе” та квартальні звіти щодо 

діяльності СНВБ доповідає на засіданні кафедри ТОПВ Луцького НТУ 

директор СНВБ “ХаТе”.   

 

2 МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СНВБ “ХАТЕ” 

 

2.1  СНВБ “ХаТе” створене з метою забезпечення сприятливих умов 

для проведення навчального процесу та організації практичного навчання 

студентів, проходження навчальної і виробничої практик, а також здійснення 

наукової та науково-консультаційної діяльності у галузі харчових 

виробництв та у сфері громадського харчування. 

2.2 Основні завдання СНВБ “ХаТе”: 

- підготовка студентів до практичної діяльності на виробництві; 

- розвиток у студентів та аспірантів інтересу до наукових досліджень і 

розробок;  

- розвиток і розроблення наукомістких технологій та нових технічних 

рішень; 

- впровадження результатів наукової діяльності у виробництво. 

2.3 Основні напрями діяльності СНВБ “ХаТе”: 

- підготовка кадрів для харчової промисловості та сфери громадського 

харчування шляхом розвитку у студентів практичних навичок; 

- проєктування та дослідне виробництво харчових продуктів; 

- розроблення технологічної документації для виробництва харчових 

продуктів; 

- удосконалення, розробка та дослідження роботи технологічного 

обладнання і устаткування галузі харчових виробництв та сфери 

громадського харчування;  

- наукова та науково-консультаційна діяльність; 

- визначення якісних та кількісних показників харчових продуктів.   

 

3 ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ДИРЕКТОРА СНВБ “ХАТЕ” ВХОДИТЬ: 

 

3.1 Керівництво діяльністю СНВБ “ХаТе” відповідно до цього 

Положення та посадової інструкції. 

3.2 Прийняття рішення щодо зарахування до членів СНВБ “ХаТе” 

студентів та аспірантів Луцького НТУ на підставі їх особистої заяви, а також 

їх виключення із членів СНВБ “ХаТе”. 

3.3 Залучення до наукової та науково-консультаційної діяльності в 

СНВБ “ХаТе” професорсько-викладацького складу кафедри ТОПВ Луцького 

НТУ. 

3.4 Ініціювання питань щодо ліквідації та реорганізації СНВБ “ХаТе”, а 

також щодо внесення змін і доповнень до цього Положення.     

3.5 Розроблення річних планів діяльності СНВБ “ХаТе” та підготовка 

квартальних звітів щодо діяльності СНВБ “ХаТе”. 
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3.6 Прийняття, в рамках наданої компетенції, внутрішніх документів, 

що регламентують порядок діяльності СНВБ “ХаТе”.  

3.7 Відповідальність за дотримання членами СНВБ “ХаТе” санітарних 

правил, правил охорони праці, протипожежної безпеки та техніки безпеки.   

3.8 Відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених цим 

Положенням на СНВБ “ХаТе” завдань. 

3.9 Видавати завдання членам СНВБ “ХаТе” і залученим працівникам 

до виконання завдань, а також контролювати їх виконання.  

3.10 Повноваження щодо здійснення від імені СНВБ “ХаТе” взаємодії 

зі структурними підрозділами Луцького НТУ, а також зовнішніми 

організаціями та підприємствами. 

3.11 Відповідальність щодо виконання наказів та розпоряджень 

керівництва Луцького НТУ, рішень Вченої ради Луцького НТУ.  

 

4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СНВБ “ХАТЕ” І ЗАЛУЧЕНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

4.1 Студенти та аспіранти Луцького НТУ, які є членами СНВБ “ХаТе”, 

мають право: 

- отримувати інформацію щодо діяльність СНВБ “ХаТе”; 

- на свій розсуд виходити із СНВБ “ХаТе”; 

- користуватися в повному обсязі науково-дослідною інформацією, 

наявною в СНВБ “ХаТе”; 

- виконувати видані директором СНВБ “ХаТе” завдання і 

використовувати отриману в ході виконання завдання інформацію на свій 

розсуд (використовувати в курсових роботах, кваліфікаційних роботах, 

дисертаціях, публікаціях), причому авторство такої роботи залишається за 

виконавцем; 

- пропонувати нові проєкти та розробки для виконання у СНВБ “ХаТе”; 

- отримувати у членів СНВБ “ХаТе” або співробітників Луцького НТУ 

консультації з питань виконання завдань, поставлених СНВБ “ХаТе”. 

4.2 Члени СНВБ “ХаТе” зобов’язані:  

- дотримуватися чинного законодавства України та інших розпорядчих 

документів, прийнятих керівництвом Луцького НТУ та директором СНВБ 

“ХаТе”, в рамках їх повноважень; 

- поважати інтереси інших членів СНВБ “ХаТе”;  

- дотримуватися умов і термінів виконання науково-дослідних робіт, а 

також сумлінно виконувати покладені на них обов’язки та завдання 

директором СНВБ “ХаТе”; 

- дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

безпеки під час виконання завдань в СНВБ “ХаТе”, а також санітарних 

правил і нормативних документів; 

- бережливо ставитись до майна Луцького НТУ; 
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- надавати інформацію керівництву Луцького НТУ та директору СНВБ 

“ХаТе”, необхідну для вирішення питань, пов’язаних із діяльністю СНВБ 

“ХаТе”; 

- надавати повну інформацію директору СНВБ “ХаТе” щодо 

результатів діяльності в межах поставлених завдань; 

- за необхідності, під час виконання завдань в СНВБ “ХаТе”, 

користуватися санітарним і спеціальним одягом; 

- утримувати посуд, інвентар, лабораторне і технологічне обладнання 

та устаткування в належному стані, а також обробляти інвентар належними 

розчинами згідно із санітарно-гігієнічними вимогами; 

- за власний рахунок проходити обов’язкові медичні огляди у 

відповідності із діючим законодавством та мати особисті медичні книжки 

єдиного зразка, якщо вони необхідні згідно чинного законодавства під час 

виконання покладених на них обов’язків у СНВБ “ХаТе”.  

4.3 Залучені працівники до наукової та науково-консультаційної 

діяльності в СНВБ “ХаТе” мають такі ж права та обов’язки як і члени СНВБ 

“ХаТе”.   

 

5 ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СНВБ “ХАТЕ” 

 

5.1 У СНВБ “ХаТе” повинні бути: 

- постанови, розпорядження, накази, нормативні документи вищих 

органів, що стосуються діяльності СНВБ “ХаТе”; 

- внутрішні документи, що регламентують порядок діяльності СНВБ 

“ХаТе”; 

- річні плани та квартальні звіти щодо діяльності СНВБ “ХаТе”;  

- режим роботи СНВБ “ХаТе”; 

- правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки, 

а також санітарні правила і нормативні документи; 

- інструктажі із охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки. 

5.2 Допуск до виконання завдань в межах діяльності СНВБ “ХаТе” 

здійснюється тільки після проведення інструктажу з охорони праці, техніки 

безпеки і пожежної безпеки. Відповідальним за дотримання норм і вимог 

охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки в СНВБ “ХаТе” є 

директор СНВБ “ХаТе”. 

5.3 Джерелами фінансування СНВБ “ХаТе” є кошти, отримані за 

результатами його наукової, науково-консультаційної та іншої діяльності, що 

не заборонена чинним законодавством України, а також благодійні пожертви 

фізичних і юридичних осіб.  

5.4 Наукова та науково-консультаційна діяльність СНВБ “ХаТе”, що 

здійснюється на замовлення організацій і підприємств, здійснюється на 

основі укладених договорів за кошти замовників. 

5.5 Усі види діяльності студентів та аспірантів Луцького НТУ, що є 

членами СНВБ “ХаТе”, здійснюється на безоплатній основі. 
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