СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ
(в разі відсутності при кафедрі посади завідуючого кабінетом)

І. Загальні положення
Старший лаборант кафедри відноситься до категорії фахівців.
Старший лаборант кафедри призначається і звільняється наказом ректора університету за поданням завідувача кафедри відповідно до чинного законодавства.
Старший лаборант безпосередньо підпорядковується завідувачу кафедри.

II. Завдання та обов’язки
Веде облік виконання навчального навантаження професорсько- викладацького складу кафедри, подає дані до навчальної частини не пізніше 5-го числа кожного місяця.
	Організовує бібліотеку кабінету та повністю відповідає за стан (комплектація, організація, каталогізація, використання та збереження фондів).
	Вивчає спільно з науково-педагогічним працівником (завідувачем ) відповідність змісту лабораторних занять сучасному рівню розвитку науки і техніки.
	Організовує систематичну інформацію викладачів кафедри і студентів про нову літературу з профілю кафедри, для чого складає бібліографічні картотеки, складає списки літератури, анотує їх, проводить огляд, інформацію, робить виставки літератури.
	3а допомогою викладачів і лаборанта зосереджує в кабінеті необхідні для навчального процесу наочні посібники, обладнання, дидактичні матеріали (організовує їх виготовлення), складає фонотеки, фільмотеки, забезпечує оформлення кабінету стендами, виставками літератури, фотовиставками, ілюстративними матеріалами.
	Забезпечує нормальну організацію навчального процесу, для чого зосереджує у себе довідки про навчальні та робочі плани, про розклад занять усіх форм навчання, доводить їх до відома викладачів, своєчасно повідомляє їх про зміни в розкладі, слідкує за точним виконанням розкладу, вживає необхідних заходів, щоб не було зривів.
	Забезпечує необхідну дисципліну з боку студентів під час занять.
	Готує до чергових тем курсу лекцій, семінарських та практичних занять тематичні посібники (програми, плани семінарських занять, тематику курсових і контрольних робіт, наочні посібники, обладнання, забезпечує допомогу викладачеві при їх використанні, організовує виставки методичних посібників і літератури).
	Приймає участь у розробленні та виготовленні навчально-наочного матеріалу, навчально-методичної документації відповідно до профілю лабораторії, навчально-методичного кабінету.
Приймає участь в оновленні і поповненні матеріально-технічної бази, в постановці нових лабораторних робіт.
Сприяє своєчасному забезпеченню лабораторії, навчально-методичного кабінету, навчальними матеріалами та сучасним обладнанням, естетичного оформлення робочих місць студентів.
	Організовує друкування, розмноження, роздачу підготовлених для студентів контрольних робіт, планів семінарських занять та інших навчально- методичних посібників.
	Допомагає завідувачу кафедри у плануванні роботи кафедри та бере участь у виконанні всіх запланованих заходів.
	Разом із завідувачем кафедри планує роботу навчального кабінету (лабораторії).
	Допомагає завідувачу кафедри в організації наукових конференцій, семінарів, дискусій, бере участь у проведенні експериментів (соціологічних досліджень) та в обробці їх результатів.
	Спільно з лаборантами слідкує за збереженням матеріальних цінностей, повністю несе відповідальність за їх збереження.
	Систематично працює над підвищенням фахового і кваліфікаційного рівня.
	Не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
	Забезпечує безпечність електромеханічного обладнання, що використовується в лабораторіях, навчально-методичних кабінетах під час занять.
Створює особливі необхідні умови для безпечного проведення лабораторних занять, що пов’язані з використанням горючих, отруйних та агресивних речовин.
	Вимагає у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу. 
	Розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, спортивних залах тощо.
	Дозволяє використання обладнання, встановленого в лабораторіях, кабінетах, передбаченого чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
	Проводить інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу.
	Проводить або контролює проведення викладачем інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий).
	Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці університету про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організує за потреби надання потерпілому першої долікарської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
	Повинен виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку університету.
	Здійснює контроль за дотриманням правил протипожежної безпеки, робочим станом вентиляційної системи, водо та газопостачання, дотриманням правил і вимог щодо проведення лабораторних робіт.


III. Права
Старший лаборант кафедри має право:
Вносити пропозиції завідувачу кафедри щодо поліпшення умов своєї праці.
	Приймати рішення в межах своєї компетенції.
	Брати участь у розробці окремого розділу з охорони праці колективного договору (угоди).
	Брати участь у проведенні міжкафедральних нарад, конференцій з питань охорони праці.
	На академічну мобільність для провадження професійної діяльності.
	На захист професійної честі та гідності.
	Контролювати та керувати роботою.
	Безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу.


IV. Повинен знати
Старший лаборант повинен знати:
	1. Закон "Про вищу освіту".
	2. Закон "Про захист персональних даних".
	3. Кодекс законів про працю.
	4. Зміст і принципи організації навчання.
	5. Основні технологічні процеси роботи за фахом.
	6. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
	7. Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції".
	8. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.
	9. Діючі стандарти та номенклатурну документацію. 

V. Відповідальність
Старший лаборант кафедри несе відповідальність за:
Неналежне виконання або невиконання посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством.
	Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.
	Заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством.
	Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.
	Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані, за розголошення персональних даних, які було довірено, або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків.
	Безпосередню відповідальність за корупційні правопорушення. 

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта.

