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Контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення
виробничої практики студентів на обладнанні лабораторії.
Проводить інструктаж з охорони праці під час навчального і навчальновиробничого процесу.
Приймає участь і технічно підтримує виконання навчально-дослідницької,
наукової роботи кафедри (в т.ч. в шкідливих умовах), студентських
навчально-дослідних робіт.
Терміново повідомляє завідувача кафедрою і відділ охорони праці
університету про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником
навчально-виховного процесу, організує надання потерпілому першої
домедичної допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів
щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.
Забезпечує робочий стан приміщень лабораторії, контролює дотримання
в ній Правил внутрішнього розпорядку університету, Правил та норм з
охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, промислової
санітарії співробітниками лабораторії та студентами.
Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я
оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт, чи під час
перебування на території університету.
Участь у складанні розкладу всіх видів навчальних занять, заліків та
навчальних практик.
Забезпечення
студентів
навчально-методичними
посібниками,
приладами, атласами, картами, довідниками, матеріалами з усіх видів
занять, навчальних практик, при підготовці дипломних робіт.
Організація обліку видачі приладів, навчально-методичних посібників,
атласів, довідників, матеріалів, тощо.
Оформлення заявок, одержання, зберігання, ведення каталогу і видача
літератури; оновлення виставок літератури; оновлення зразків виконання
лабораторних та розрахунково-графічних робіт.
Участь в підготовці до видання навчально-методичних посібників,
методичних розробок, бланкового матеріалу.
Проводити практичні та лабораторні заняття зі студентами.
Комп’ютерне забезпечення наукової, навчально-методичної та
організаційної роботи лабораторії та кафедри.
Поповнення лабораторії приладами, приладдям та матеріалами.
Забезпечення обліку, експлуатації, зберігання та ремонту приладів і
майна.
Проведення щорічної інвентаризації приладів і майна.
Організація документального забезпечення навчальних практик.
Організація самостійної роботи студентів та консультацій у приміщенні
лабораторії.
Контроль за економією електроенергії в лабораторії.
Вивчення та використання досвіду роботи навчальних лабораторій інших
вузів.
Організація і контроль роботи навчально-допоміжного персоналу
лабораторії.

