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І. Загальні положення

1.1. Лабораторія Геоінформаційних технологій та ландшафтного 
планування Львівського національного університету імені Івана Франка (далі 
-  Лабораторія) є структурним підрозділом географічного факультету 
Університету, функціонує при кафедрі фізичної географії та забезпечує 
виконання покладених на неї основних завдань.

1.2. Лабораторія у своїй роботі підпорядковується, є підзвітною та 
підконтрольною ректору Університету або проректору відповідно до 
розподілу функціональних обов’язків, декану географічного факультету.

1.3. Лабораторію очолює завідувач, якого призначає на посаду та 
звільняє з посади ректор Університету на підставах та у порядку, 
передбачених чинним законодавством України та Статутом Університету. 
Завідувач здійснює загальне керівництво Лабораторією (її штатним 
персоналом), забезпечує організацію її діяльності та несе персональну 
відповідальність за діяльність Лабораторії.

1.4. Науково-методичне керівництво Лабораторією здійснює її 
науковий керівник, який призначається з числа науково-педагогічних 
працівників кафедри фізичної географії.

1.5. Лабораторія у своїй діяльності керується чинним законодавством 
України та Статутом Університету, Правилами внутрішнього розпорядку, 
Колективним договором Університету, Положенням Університету про веб
сайт факультету, Положенням про Лабораторію.

1.6. Створення, реорганізація та ліквідація Лабораторії проводиться на 
підставі ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке вводиться в дію 
наказом ректора у порядку визначеному чинним законодавством України.

1.7. Структуру та чисельність працівників визначає штатний розпис 
Університету із врахуванням завдань та напрямків роботи Лабораторії.

1.8. Положення про Лабораторію (далі -  Положення) затверджується 
ректором Університету у встановленому порядку.

II. Основні завдання

2.1.Основними завданнями Лабораторії є:

2.1.1. імплементація європейської ландшафтної конвенції шляхом 
впровадження засад ландшафтного планування засобами геоінформаційних 
технологій;
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2.1.2. забезпечення функціонування комп’ютерного класу: надання 
студентам робочих місць, укомплектованих сучасним обладнанням, 
методичною та довідковою літературою; забезпечення умов проведення 
практичних і лабораторних занять; систематичне оновлення та 
удосконалення матеріальної бази, технічних засобів навчання;

2.1.3. супровід веб-сторінки географічного факультету;

2.1.4. підтримка функціонування локальної комп’ютерної мережі 
географічного факультету та мережі Інтернет;

2.1.5. сприяння комп’ютеризації та інформатизації навчального 
процесу на географічному факультеті, впровадження у навчальний процес 
сучасного програмного забезпечення та ГІС-технологій;

2.1.6. методичне забезпечення навчальних курсів пов’язаних з 
географічними інформаційними системами;

2.1.7. створення баз даних з метою формування навчально-методичних 
пакетів для студентів при вивченні дисциплін пов’язаних з ландшафтним 
плануванням;

2.1.8. допомога в організації і проведення занять з дисциплін 
пов’язаних з геоінформаційними технологіями та ландшафтним 
плануванням.

III. Функції Лабораторії

3.1. Лабораторія відповідно до покладених на неї основних завдань 
здійснює такі функції:

3.1.1. забезпечення умов навчання з дисциплін, що читаються у
комп’ютерному класі географічного факультету: “Інформатика”,
“Інформаційні технології”, “Геоматика”, “Основи геоінформатики”, 
“Ландшафтне планування”, “Прикладне ландшафтознавство”, “Созологія 
ландшафту» та ін.;

3.1.2. створення необхідних умов для забезпечення належного науково- 
методичного рівня організації навчального процесу з використанням 
комп’ютерної техніки і ГІС-технологій;

3.1.3. впровадження новітніх комп’ютерних технологій у навчальний 
процес та методичне забезпечення навчальних курсів пов’язаних з 
геоінформаційними технологіями та ландшафтним плануванням;

3.1.4. сприяння виконанню студентами курсових, дипломних і 
магістерських робіт на базі використання геоінформаційних технологій;
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3.1.5. надання допомоги студентам в організації самостійної роботи у 
комп’ютерному класі;

3.1.6. сприяння викладацькому складу географічного факультету у 
проведенні методичної роботи та впровадженні передового досвіду 
викладання;

3.1.7. участь у проведенні наукових досліджень, організації експедицій, 
польових шкіл, семінарів, наукових конференцій, у підготовці до друку 
навчально-методичних і наукових праць пов’язаних з ландшафтним 
плануванням та геоінформаційними технологіями;

3.1.8. інформаційне наповнення (адміністрування) веб-сайту 
географічного факультету;

3.1.9. формування іміджу географічного факультету засобами 
геоінформаційних технологій.

IV. Права Лабораторії

4.1. Лабораторія має право на:

4.1.1. сприяння зі сторони адміністрації Університету, інших 
Структурних підрозділів Університету у виконанні завдань, передбачених 
чинним законодавством, Статутом Університету, Положенням про 
Лабораторію;

4.1.2. внесення адміністрації Університету пропозиції щодо розміру 
видатків на забезпечення своєї діяльності;

4.1.3. користуватись іншими правами, передбаченими чинним 
законодавством, Положенням про Лабораторію.

V. Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами, 
посадовими особами Університету

5.1. Лабораторія в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими 
структурними підрозділами, з метою створення умов для провадження 
послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання 
і передачі інформації, тощо необхідної для належного виконання покладених 
на неї завдань.
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5.2. Лабораторія та н працівники мають право на отримання від 
адміністрації Університету, інших структурних підрозділів, органів та 
посадових осіб Університету інформації в обсязі необхідному та достатньому 
для належного виконання завдань, покладених на Лабораторію та здійснення 
запланованих заходів.

VI. Відповідальність Лабораторії

6.1. Працівники Лабораторії несуть передбачену чинним
законодавством України відповідальність за невиконання чи неналежне 
виконання своїх повноважень визначених посадовою інструкцією.

6.2. Притягнення працівників Лабораторії до дисциплінарної 
відповідальності здійснюється за поданням декана географічного факультету 
у встановленому чинним законодавством порядку.

ПОГОДЖЕНО:

1. Проректор
2. Керуючий
3. Нач. юрид.
4. Декан Біланюк В. І.
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