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1. Загальні положення 

1.1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов’язки, 

права і відповідальність старшого лаборанта кафедри Державного вищого 

навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 

(надалі – Університет). 

1.2. Посада «Старший лаборант» належить до професійної групи 

«Фахівці» (код КП 3340 за Класифікатором професій ДК 003:2010)» є 

штатним працівником Університету, призначається на посаду і звільняється з 

посади наказом ректора Університету за клопотання завідуючого кафедрою і 

узгодженням із деканом відповідного факультету з дотриманням вимог 

Кодексу Законів про Працю України. 

1.3. Старший лаборант підпорядкований безпосередньо завідувачу 

кафедри, виконує розпорядження керівництва факультету та Університету 

відповідно до завдань і функцій, напряму діяльності тощо. 

1.4. У разі відсутності старшого лаборанта (хвороба, відпустка, 

відрядження), його обов’язки виконує особа, призначена в установленому 

законодавством України порядку, яка набуває відповідних прав і несе 

відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків. 

 

2. Завдання та обов’язки 

Старший лаборант: 

2.1. Бере участь у забезпеченні освітнього процесу, роботи відповідної 

кафедри, навчальних лабораторій, навчально-методичних кабінетів. 

2.2. Забезпечує якісне виконання звітної документації кафедри, 

обробку і технічне оформлення: 

протоколів засідання кафедри; 
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звітів про результати освітньої, методичної, наукової, виховної тощо 

роботи кафедри; 

результатів розподілу навчального навантаження викладачів кафедри. 

2.3. Забезпечує у ході освітнього процесу лекції, практичні і 

лабораторні заняття довідковими, навчальними, навчально-методичними 

посібниками, які знаходяться у фонді кафедри. 

2.4. Надає кваліфіковану допомогу викладачам щодо використання 

обладнання, матеріалів та речовин.  

2.5. Приймає участь у розробленні та виготовленні навчально-наочного 

матеріалу, навчально-методичної документації відповідно до профілю 

кафедри, лабораторії, навчально-методичного кабінету. 

2.6. Сприяє забезпеченню закріплених за кафедрою навчальних 

приміщень необхідною наочністю, навчальним обладнанням тощо, які 

використовується при проведенні занять. Забезпечує безпечність обладнання, 

що використовується в закріплених навчальних приміщеннях під час занять. 

2.7. Здійснює контроль за дотриманням правил протипожежної 

безпеки, робочим станом вентиляційної системи, водо та газопостачання, 

дотриманням правил і вимог щодо проведення лабораторних робіт. 

2.8. Виконує вимоги Правил внутрішнього розпорядку Університету, 

посадової інструкції, Положення про кафедру та факультет, іншої 

нормативної бази, наказів та розпоряджень керівництва Університету. 

2.9. Додержується норм етики, моралі, поважає гідність осіб, які 

навчаються в Університеті. 

2.10. Підтримує постійний зв’язок з навчально-методичним відділом і 

деканатами факультетів з питань навчального навантаження викладачів 

кафедри. 

2.11. Веде табель обліку робочого часу працівників кафедри. 

2.12. Відповідає за збереження обладнання, майна та навчально-

методичної документації кафедри. 

 

3. Права 

Старший лаборант має право:  

3.1. Брати участь в обговоренні проектів наказів, розпоряджень чи 

інших документів у межах своєї компетенції.  

3.2. Брати участь у громадському самоврядуванні, зумовленому 

Статутом Університету, обговоренні питань, що стосуються виконання ним 

посадових обов’язків. 
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3.3. Повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені в 

процесі виконання своїх посадових обов'язків недоліки і вносити пропозиції 

щодо їх усунення.  

3.4. В установленому порядку отримувати необхідну для виконання 

своїх посадових обов’язків інформацію, документи та матеріали від 

керівництва й працівників Університету.  

3.5. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами Університету, 

окремими посадовими особами у процесі виконання своїх посадових 

обов’язків. 

3.6. На належні умови праці, побуту, відпочинку. 

 

4. Відповідальність 

Старший лаборант несе відповідальність за:  

4.1. Порушення правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та 

інших правил. 

4.2. Не дотримання трудової дисципліни. 

4.3. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків 

згідно цієї інструкції в межах, визначених Кодексом Законів про Працю 

України. 

4.4. Розголошення відомостей про особу, які стали відомі йому при 

виконанні своїх службових обов’язків в межах, визначених трудовим, 

адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України. 

4.5. Спричинення прямого матеріального збитку Університету, також 

як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку. 

4.6. Правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в 

межах, визначених адміністративним, цивільним і кримінальним 

законодавством України.  

 

5. Повинен знати 

Старший лаборант повинен знати: 

5.1. Закони України та інші нормативно-правові акти, що 

регламентують діяльність закладів освіти. 

5.2. Адміністративні, нормативні та довідкові матеріали, які мають 

відношення до тематики роботи; діючи стандарти та технічні умови, які 

пред'являються до документації і порядку її оформлення; основи трудового 

законодавства; правила внутрішнього розпорядку Університету. 

5.3. Порядок складання освітніх та робочих планів; основи педагогіки, 

фізіології, психології; методи і способи використання освітніх технологій, 

зокрема дистанційних; вимоги до роботи на персональних комп'ютерах, 
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інших електронно-цифрових пристроях, зокрема призначених для передачі 

інформації; основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, 

розповсюдження інформації, необхідної для здійснення науково-дослідної 

діяльності; правила охорони праці та пожежної безпеки. 

5.4. Правила техніки безпеки охорони праці та пожежного захисту. 

 

6. Кваліфікаційні вимоги 

6.1. На посаду старшого лаборанта призначається особа, яка має повну 

вищу педагогічну освіту (спеціаліст або магістр). 

6.2. Без вимог до стажу роботи. 

 

7. Взаємовідносини за посадою 

7.1. Старший лаборант взаємодіє з усіма працівниками кафедри, 

деканату відповідного факультету, працівниками навчально-методичного 

відділу та іншими структурними підрозділами Університету, окремими 

посадовими особами. 

 

 

З інструкцією ознайомлена(ий), ______________________ ПІБ.  
       підпис 

«___» ___________202__ р. 

 

УЗГОДЖЕНО:  

 

Завідувач кафедри      «___» __________ 

  підпис  ПІБ  Дата 

 

Провідний 

юрисконсульт 

ДДПУ 

     

«___» __________ 

  підпис  ПІБ  Дата 

 

Начальник відділу 

кадрів ДДПУ 

     

«___» __________ 

  підпис  ПІБ  Дата 
 

 

Голова профбюро 

факультету 

     

«___» __________ 

  підпис  ПІБ  Дата 
 

 


