




І. Загальні положення
1.1.    Лабораторія    цифрових    медіа    (далі    Лабораторія)    є    структурним
підрозділом Львівського національного університету імені івана Франка.
1.2.    Лабораторія   підпорядковується   проректору   з   науково-педагогічно.і.
роботи та інформатизаці.і..
1.3.    діяльність  Лабораторі.і.  координує  завідувач   Лабораторі.і..   Завідувача
Лабораторі.і. призначає Ректор Університету за поданням проректора з науково-
педагогічно.і.   роботи   та   інформатизаці.і..   Посадові   обов'язки,   права   та
відповідальність завідувача Лабораторі.і. визначаються посадовою інструкцією.
1.4.     Завідувач Лабораторі.і.:

-    формує стратегічні напрямки розвитку Лабораторі.і.;
-    визначає основні напрямки діяльності Лабораторі.і.;
-    сприяє     своєчасному     і     якісному     виконанню     досліджень,

впровадженню .і.х результатівв освітній процес;
-    забезпечує взаємодію освітнього та наукового процесів залучаючи до

досліджень    у    Лабораторі.і.    науково-педагогічних    працівників,
докторантів, аспірантівта студентів Університету;

-    організує співпращо Лабораторі.і. з іншими підрозділами Університету.
1.5.    Завідувач Лабораторі.і. організовує.іЇ діяльність та забезпечує виконання
поставлених перед Лабораторією завдань, особисто відповідає за діяльність
Лабораторі.і..
1.6.    Лабораторія   у   сво.і.й   діяльності   керується   чинним   законодавством
Укра.і.ни  та  Статутом  Університету,  Правилами  внутрішнього  розпорядку
Університету, Колективним договором Університету, цим Положенням, що є
локальним правовим актом та регламентує діяльність Лабораторі.і..
1.7.    Створення,   реорганізація   та  ліквідація   Лабораторі.і.  проводиться   на
підставі  рішення  Вчено.і. ради  Університету,  яке  вводиться  в  дію  наказом
Ректора у порядку,  визначеному чинним законодавством Укра.і.ни.
1.8.     Структура    та    чисельність    працівників    Лабораторі.і.    визначаються
штатним розписом Університету із врахуванням завдань та напрямків роботи
Лабораторі.і..
1.9.    Положення   про   Лабораторію   затверджує   Ректор   Університету   у
встановленому порядку.
1.10.  Матеріально-технічна      база      Лабораторі.і.      використовується      для
проведення досліджень в галузі цифрових медіа та впровадження отриманих
результатів у виробничому та навчальному процесах Університету.
1.11.  Фінансово-матеріальне        забезпечення        діяльності        Лабораторі.і.
здійснюється за рахунок коштів, передбачених кошторисом Університету.
1.12.  Прилади    та    обладнання    Лабораторі.і.    перебувають    на    балансі
Університету.   Права   та   умови   тимчасового   використання   обладнання
Лабораторі.і. іншими структурними підрозділами університету або сторонніми
організаціями   регламентуються    чинним    законодавством    та   вимогами
бухгалтерсько.і. служби Університету.
1.13.  Персонал Лабораторі.і. виконує сво.і. функціональні обов'язки відповідно
до затверджених посадових інструкцій.
1.14.  Кваліфікаційні вимоги до персоналу Лабораторі.і. визначаються чинним



законодавством івідображаються у посадових інструкціях.
1.15.  Лабораторія структурно поділяється на два сектори: університетське

онлайн-радіо тацифрова віртуальна студія.

П.Основні завдання та напрямки роботи Лабораторі.і.
2.1. Основними завданнями Лабораторі.і. є:
-    забезпечення    функціонування    системи    радіомовлення    Університету,

організація роботи студентського радіо, планування, підготовка контенту
та запис радіосюжетів, створення технічного майданчика задля  сприяння
підвищенню    кваліфікаці.і.    фахівців    та    підготовці  студентів   у   сфері
радіомовлення;

-   розробка та створення рекламного, навчального, інформаційного фото- та
відео  контенту  для  загально  університетських  структурних  підрозділів,
факультетів та Коледжу (написання  сценарі.і.в, режисура, зйомка, монтаж,
озвучування);

-    створення та підтримка медіа-архіву Університету;
-    організаційна,  методична  та  технічна  підтримка  розробки  відеолекцій

науково-педагогічними працівниками Університету;
-    розвиток та підтримка існуючих студентських медіа-проєктів;
-    пошук  та  аналіз  кращих  практик  рекламних  та  інформаційних   медіа-

матеріалів  провідних світових  університетів  з  метою  вивчення  .і.хнього
досвіду формування відео-контенту;
дослідження   та   впровадження    нових   технологій    цифрових   медіа,
дослідження  в  суміжних  галузях  сучасних  інформаційних  технологій,
розробка методичного забезпечення практичного використання цифрових
медіа у різноманітних галузях;
організація  практичних  занять  для  студентів  факультету  журналістики  з
метою     формування  вмінь  та  навичок  зі  створення  аудіовізуального
контенту.

2.2. Постійне підвищення кваліфікаціЇ персоналу Лабораторі.і..
2.3. Упровадження заходів, спрямованих на збереження матеріальних цінностей,
дотримання правил техніки безпеки та охорони праці.
2.4. Забезпечення  доступу  до  публічно.і.  інформаціЇ,  розпорядником  яко.і.  є
Лабораторія.
2.5. Лабораторія виконує обов'язки, покладені на не.і. чинним законодавством,
Статутом    Університету,    іншими    нормативно-правовими    актами,    цим
Положенням.

ПІ. Права Лабораторі.і.
3.  Лабораторія має право:
3.1.    На  сприяння  з  боку  адміністраці.і.  Університету,   інших  Структурних
підрозділів    Університету    у    виконанні    завдань,    передбачених    чинним
законодавством, Статутом Університету, Положенням про Лабораторію.
3.2.    Вносити   пропозицій   проректору   з   науково-педагогічно.і.   роботи   та



інформатизаціЇ щодо необхідних заходів для забезпечення своє.і. діяльності.
3.3.    Користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством
та Положенням про Лабораторію.

ІV. Взаємодія з іншими структурниміі підрозділами, органами, посадовими
особамиУніверситету

4.1.   Лабораторія співпрацює з Прес-Центром Університету, Центром маркетингу
та розвитку,  Центром  мережевих технологій та ІТ підтримки,  щодо  спільних
завдань пов'язаних з формуванням цифрового медіа-контенту.
4.2.   Лабораторія     співпрацює     з     факультетом     журналістики,     іншими
факультетами, кафедрами і структурними підрозділами  Університету з метою .і.х
залучення до практично.і. роботи зі створення контенту за фаховим напрямком
кожного з підрозділів в межах навчального процесу.
4.3.   Лабораторія співпрацює з викладачами-розробниками онлайн-курсів лекцій,
які потребуютьтехнічно.і. допомоги в створенні відповідного контенту.

V. Відповідальність Лабораторі.і.
5.1.  Працівники   Лабораторі.і.   відповідають   за   належне   виконання   сво.і.х

повноважень, визначених посадовою інструкцією, що передбачено чинним
законодавством Укра.і.ни.

5.2.  За неналежне  виконання  сво.і.х обов'язків  працівники лабораторі.і. несуть
відповідальність згідно чинного законодавства у відповідності до вимог КЗпП
укра.1.ни.

Vі. Прикінцеві положення
6.1.  Зміни  та доповнення  до  цього  Положення  вносяться  та  затверджуються

наказом Ректора.
6.2.  Рішення про утворення, реорганізацію чи ліквідацію  Лабораторі.і. ухвалює

Вчена   Рада Університету.  Ухвала Вчено.і. ради вводиться  в дію  наказом
ректора.
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