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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Мета

функціонування

науково-дослідної

лабораторії

геоекологічних

досліджень – проведення досліджень навколишнього природного середовища,
екопроблем, природно-заповідного фонду та екомережі для потреб поліпшення
стану довкілля.
Основними завданнями діяльності лабораторії є:
1) виготовлення проектів екомережі адміністративних районів;
2) розробка проектів екомережі територій міст, сільських та селищних рад;
3) виготовлення наукових обґрунтувань на створення заповідних об’єктів і
територій;
4) розробка проектів організації територій і об’єктів природно-заповідного
фонду;
5) виготовлення експертних висновків на зміни меж і категорій об’єктів
природно-заповідного фонду;
6) проведення незалежної екологічної експертизи підприємств та об’єктів,
що становлять або можуть становити еконебезпеку;
7) виявлення сучасного стану навколишнього природного середовища;
8) проведення досліджень джерел забруднення компонентів природи;
9) виявлення причин погіршення стану довкілля;
10) виявлення впливу господарських об’єктів на компоненти природи,
ландшафтні комплекси та здоров’я населення;
11) дослідження

парадинамічних

і

парагенетичних

антропогенних

ландшафтних систем;
12) участь у виконанні госпдоговірних і держбюджетних тем;
13) оприлюднення результатів наукових досліджень у періодичних і разових
виданнях, на наукових конференціях тощо.
2. СТРУКТУРА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Науково-дослідна лабораторія геоекологічних досліджень є структурним
підрозділом природничо-географічного факультету Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Керівник лабораторії (на громадських засадах) − кандидат географічних
наук, доцент Яцентюк Ю. В.
Науково-дослідну лабораторію утворюють три сектори:
1. Екомережа і природно-заповідний фонд.
Мета діяльності – розробка проектів екомереж міст, сіл, селищ, селищ
міського типу і адміністративних районів, обґрунтування необхідності
створення заповідних об’єктів і територій.
2. Геоекологічний стан.
Мета діяльності – виявлення сучасного стану навколишнього природного
середовища у межах адміністративних областей і районів, міських, сільських і
селищних територій.
3. Парадинамічні та парагенетичні антропогенні ландшафтні системи.
Мета діяльності – виявлення впливу господарських об’єктів на компоненти
природи, ландшафтні комплекси та здоров’я населення.
Кожен сектор має закріплений склад співробітників:
Екомережа і природно-заповідний фонд
1.

Яцентюк Ю. В. – кандидат географічних наук, доцент, керівник сектору;

2.

Хаєцький Г. С. - кандидат географічних наук, доцент;

3.

Гудзевич А. В. – доктор географічних наук, професор.
Геоекологічний стан

1.

Воловик В. М. - доктор географічних наук, доцент, керівник сектору;

2.

Война І.М. - кандидат географічних наук, старший викладач;

3.

Антонюк О. О. - кандидат географічних наук, асистент;
Парадинамічні та парагенетичні антропогенні ландшафтні системи

1.

Денисик Г. І. - доктор географічних наук, професор, керівник сектору;

2.

Стефанков Л. І. - кандидат географічних наук, доцент;

3.

Рябоконь О. В. - кандидат географічних наук, старший викладач.

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ
ЛАБОРАТОРІЇ
Науково-дослідна лабораторія геоекологічних досліджень у своїй діяльності
керується Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом
Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. №161, «Положенням про
проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України»,
затвердженого наказом Міносвіти України від 8 квітня 1993 року № 93,
Статутом Вінницького державного педагогічного університету, посадовими
обов’язками та іншими внутрішніми нормативами університету.
У своїй роботі співробітники науково-дослідної лабораторії геоекологічних
досліджень керуються постановами, розпорядженнями, наказами, іншими
керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються
специфіки роботи; правилами експлуатації комп’ютерної та організаційної
техніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої
санітарії та протипожежного захисту, а також цим Положенням.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Діяльність науково-дослідної лабораторії визначається Положенням про
науково-дослідну лабораторію геоекологічних досліджень, затвердженим
Вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського.
Науково-дослідна лабораторія геоекологічних досліджень працює згідно з
річним планом роботи, узгодженим із планом науково-дослідної роботи
Вінницького державного педагогічного університету, затвердженим ректором
університету.
Засідання керівників секторів лабораторії геоекологічних досліджень
відбуваються за потреби.
Щорічно науково-дослідна лабораторія звітує про виконану науководослідну, науково-методичну, пошукову та видавничу роботи на вченій раді

природничо-географічного факультету та на Вченій раді

Вінницького

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
5. УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ
Науково-дослідна лабораторія геоекологічних досліджень діє відповідно до
Статуту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського.
Стратегічне

управління

діяльністю

науково-дослідної

лабораторії

геоекологічних досліджень здійснює її засновник – Вінницький державний
педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, який:
1) затверджує Положення про науково-дослідну лабораторію факультету;
2) визначає пріоритетні напрями розвитку науково-дослідної лабораторії.
Безпосереднє

управління

діяльністю

науково-дослідної

лабораторії

здійснює керівник лабораторії.
Науково-методичний супровід діяльності науково-дослідної лабораторії
геоекологічних досліджень забезпечують Вчена та науково-методична ради
Вінницького

державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського.
Авторські навчальні та робочі програми, навчально-методичні й методичні
посібники, методичні розробки співробітників науково-дослідної лабораторії
подаються на розгляд та схвалення Вченої та Науково-методичної рад
Вінницького

державного

педагогічного

університету

імені

Михайла

Коцюбинського.
6. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ
Лабораторія геоекологічних досліджень фінансується на громадських
засадах.
Фінансування діяльності лабораторії може здійснюватися за рахунок
добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги та
інших коштів, що не суперечить чинному законодавству України.

Лабораторія

геоекологічних

досліджень

природничо-географічного

факультету може проводити самостійну госпрозрахункову діяльність, що
передбачено Статутом Вінницького державного педагогічного університету
імені

Михайла

консультативних,

Коцюбинського
навчальних,

щодо

надання

просвітницьких

наукових,

послуг

з

проектних,

проблем,

які

розробляються, апробуються та впроваджуються лабораторією.
Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради природничо-географічного
факультету (протокол № 9 від 12.04.2017 р.).

