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Про газету Сумського
державного університету
“Резонанс”

1. Загальні положення
1.1. Газета “Резонанс” є друкованим органом Сумського державного
університету, створеним з метою інформування колективу університету та громадськості
міста про основні події в різних сферах університетського життя. Газета є також
практичною базою для спеціальності “Журналістика” в базовому навчальному закладі та
“Видавнича справа та редагування” в машинобудівному коледжі СумДУ.
Завданнями загальноуніверситетської газети є:
- формування єдності університетського колективу, корпоративної культури,
мобілізація його зусиль для вирішення актуальних завдань;
- поширення
інформації
про
роботу
університетських
підрозділів,
студентського самоврядування, окремих викладачів та співробітників, висвітлення
позитивних та негативних сторін їх діяльності;
- сприяння реалізації творчого потенціалу (літературного, художнього,
дизайнерського) викладачів, співробітників та студентів;
- створення умов для практичного опанування студентами основ журналістської
та редакційно-видавничої справи.
1.2. Редакційна колегія газети формується на базі кафедри журналістики та
філології. Очолює редакцію завідувач кафедри (шеф-редактор). Штат редакції
формується з фахівців відповідного рівня і затверджується наказом по університету
До складу редакції як під структура входить студентська редакція. Для
забезпечення об’єктивного інформування про стан справ у позабазових підрозділах
створюються відповідні кореспондентські пункти.
1.3. Редакційна колегія у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, що
регулюють діяльність засобів масової інформації, рішеннями обласної державної
адміністрації та міськвиконкому, розпорядженнями проректора за підпорядкуванням, а
також цим Положенням.
Редакційна колегія реалізує свою мету та завдання в тісній взаємодії з
адміністрацією університету, профспілковими комітетами, органами студентського
самоврядування, кафедрою журналістики, іншими службами та факультетами
університету.

Загальне керівництво та контроль за роботою газети покладається на
проректора з науково-педагогічної роботи, який відповідає за організацію виховної
роботи.
1.4. Газета “Резонанс” виходить у світ як у друкованому, так і в електронному
форматі. Крім планових випусків можуть бути спеціальні, приурочені до визначних
дат та значимих подій в житті держави, міста, університету.
Відповідальність за спрямування, зміст та оформлення газети несуть
проректор з науково-педагогічної роботи та шеф-редактор.
Наклад газети визначається проректором з науково-педагогічної роботи. Для
кожного випуску визначається кількість примірників, що поширюється безкоштовно і,
що буде продаватись.
1.5. Використання газети в якості практичної бази для спеціальностей
“Журналістика” та “Видавнича справа та редагування” передбачає систематичне
залучення студентів вказаних спеціальностей до усіх процесів, пов’язаних з випуском
газети. При цьому для студентів вказаних спеціальностей передбачається можливість
проходження практики на базі газети в повному обсязі або частини практики паралельно
з навчальним процесом. Всі види такої практики та її строки погоджуються з
проректором з навчально-педагогічної роботи та визначаються окремим наказом.
2. Редакція газети
2.1. Редакція здійснює підготовку та випуск у світі газети “Резонанс”, яка
виходить під постійною назвою раз на місяць протягом року (8 сторінок формату А-3) на
основі свідоцтва про державну реєстрацію № 020. Святкові та ювілейні номери можуть
бути здвоєними та строєними.
Студентська редакція готує власну газету-вкладиш. У разі потреби може
виходити у світ окремий студентський випуск газети. Спеціальні випуски можуть також
готуватись на замовлення позабазових підрозділів, шкіл комплексу, на замовлення
молодіжних, профспілкових організацій тощо.
2.2. Мета діяльності редакції: підготовка, випуск, розповсюдження
малотиражної газети “Резонанс” та різноманітних додатків до неї (літературномистецького, науково-популярного тощо характеру).
2.3. Предмет діяльності редакції:
- збирання, творення, редагування, підготовка до друку інформації;
- забезпечення виготовлення, випуску і розповсюдження “Резонансу” та
різноманітних додатків до газети;
- інформаційно-маркетингова та рекламна діяльність.
2.4. Редакція дотримується об’єктивного, позапартійного ставлення до тих
фактів, подій та суспільних процесів, про які інформує. Головним її завданням є
висвітлювання різних аспектів життя університету (навчальний процес, наукова
робота, студентське самоврядування та дозвілля, матеріали виховного та
просвітницького характеру, діяльність різних підрозділів, машинобудівного коледжу,
інститутів СумДУ в м. Шостка та Конотоп, щкіл комплексу та інших), а також
взаємодії університету з іноземними партнерами, різними складовими вітчизняного
соціуму.
2.5. Редакція може здійснювати випуск спільних засобів масової інформації
(газет) з газетами інших університетів, або ж подібними виданнями коледжів,
гімназій, ліцеїв тощо.
2.6. Студентська редакція формується і затверджується студентським
ректоратом. Для своєчасного і повного інформування про стан справ в усіх підрозділах з
числа студентів спеціальності “Журналістика” створюються прес-група, за кожним з
членів якої закріплюється відповідно ректор, проректори, декани, керівники служб та
підрозділів.

3. Видання газети
3.1. Газета видається українською мовою з можливою публікацією окремих
матеріалів російською, англійською та німецькою мовами. Стиль і лексика газети (а
також додатків) повинні відповідати як літературній, так і загальноприйнятим етикоморальним нормам. Вживання брутальних і непристойних слів не допускається.
Обов’язково здійснюється редагування матеріалів, які не відповідають вищезгаданим
нормам.
3.2. Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи
точку зору автора. Повну відповідальність за точність наведених в опублікованих
матеріалах фактів, цитат, економіко-статистичних даних, географічних та інших назв,
а також за розголошення державних та військових таємниць несуть автори цих
матеріалів. Лист, адресований редакції, може бути використаний у повідомленнях і
матеріалах, якщо при цьому не змінюється зміст листа і не порушується положення
чинного законодавства України.
3.3. Ніхто не має права змусити редакцію опублікувати відхилені нею (з
об’єктивних причин) твір, лист, інший матеріал або повідомлення. Претензії авторів з
цього приводу розглядаються редакційною колегією.
3.4. Редакція не зобов’язана рецензувати надіслані матеріали, відповідати на
листи або передавати (пересилати) їх до інших інстанцій.
4. Фінансування діяльності
4.1. Фінансування діяльності здійснюється за рахунок:
• коштів спеціального фонду СумДУ.
• оплати іншими підрозділами СумДУ (за рахунок коштів, що знаходяться на
субрахунках підрозділів) виконаних послуг;
• оплати сторонніми організаціями, приватними особами виконаних послуг;
• спонсорських добровільних внесків від організацій, підприємств, громадян у
відповідності до “Положення про субрахунки структурних підрозділів
Сумського державного університету”
4.2. При розробці кошторисів витрат враховуються рекомендації Міністерства
освіти і науки України, Міністерства фінансів України. Кошторис розроблюється ПФВ
та затверджується ректором університету. Фінансується за рахунок спецкоштів.
Розподіл коштів, що надходять від діяльності відбувається наступним чином:
- 85% коштів направляється на видатки, пов’язані з забезпеченням діяльності
газети;
- 15% коштів направляється в фонд матеріального заохочення співробітників
редакції та співдіючого персоналу
При підготовці спеціальних випусків газети студентським ректоратом розподіл
коштів здійснюється наступним чином:
- 80% коштів направляється на субрахунок студентського ректорату;
- 20% коштів направляється в фонд матеріального заохочення співробітників
редакції та співдіючого персоналу.
Розподіл коштів здійснюється щомісячно або одноразово.
4.3. Майно та знаряддя праці, якими користується редакція, надаються
університетом і повністю йому належать.
4.4. Редакція має утримуватись від будь-якої діяльності, яка може нанести
моральну або матеріальну шкоду (збитки) університету.
5. Редакційна колегія

5.1. Редакційна колегія – дорадчий орган управління діяльністю редакції газети
“Резонанс”. До її функцій входить:
- визначення позиції редакції з конкретних питань, проблем;
- перспективне планування діяльності редакції;
- підтримка різних аспектів діяльності редакції.
5.2. До складу редакційної колегії, крім шеф-редактора, редактора та
відповідального секретаря “Резонансу”, входять проректор з навчально-педагогічної
роботи, студентський ректор, представники профспілки викладачів та співробітників,
профспілки “Воля”, студентської профспілки. Склад редакційної колегії
затверджується ректором.
5.3. Редакційна колегія скликається шеф-редактором (у разі відсутності –
редактором або відповідальним секретарем) за необхідністю або вимогою ректорату.
5.4. Оперативне керівництво редакцією здійснюють шеф-редактор, який
призначається ректором. Шеф-редактор керує всією діяльністю редакції і звітує за неї
перед ректоратом.
6. Припинення або реорганізація діяльності редакції газети
6.1. Діяльність редакції може бути припинена за рішенням ректорату СумДУ
або суду відповідно до чинного законодавства. Реорганізація редакції проводиться також
за рішенням Засновника відповідним наказом.
7. Положення набуває чинності з дня його затвердження Вченою радою
Сумського державного університету. Зміни та доповнення до даного Положення у разі
потреби можуть вноситися відповідним рішенням вченої Ради.
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