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№ Зміст завдання Термін 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1 2 3 4 

1. Здійснювати  керівництво  роботою  лабораторії, 

згідно з планом роботи. 

Постійно, 

протягом року 

Виконано 

2. Завчасно  знайомитись  з  навчальними  та 

робочими  планами   на  поточний  семестр,   

здійснювати  їх  координацію  щодо  розкладу 

занять  та  можливості  виконання  лабораторного     

практикума  у  відповідних  лабораторіях.       

Складати   перспективні  та  поточні  плани 

роботи лабораторії. 

Згідно 

календарного 

плану 

Виконано 

3. Розподіляти  обов’язки  між  співробітниками 

лабораторії,  затверджувати   індивідуальні плани  

роботи  співробітників   лабораторії  та постійно 

тримати на контролі їх виконання. 

Постійно Виконано 

4. Брати  участь  у  навчальному  процесі, проведенні  

лабораторних  занять  для  студентів 

факультету. 

Постійно, 

протягом року 

Виконано 

5 Вивчати. узагальнювати та розповсюджувати 

передовий досвід організації навчального 

прцесу. 

Постійно Виконано 

6 Брати участь у проведенні семінарів з питань 

удосконалення навчальної роботи. 

Постійно Виконано 



7. Бути  присутнім  на  засіданнях  факультету, 

Вченої  ради,  де  розглядаються питання роботи 

лабораторії. 

 

 

Згідно 

календарного 

плану 

 

Виконано 

8. 
 
 
 
 
 
 

Підвищувати  свої  професійні  знання  та  
кваліфікацію.  

Постійно Виконано 

9. Відвідувати заняття викладачів університету з 

метою вивчення передового досвіду та 

контролювати якість навчального процессу 

Постійно Виконано 

10. Систематично  перевіряти  відповідність 

обладнання  метрологічним  вимогам  при 

проведенні  навчальної  роботи  та лабораторних 

досліджень. 

Згідно 

календарного 

плану 

Виконано 

11. Відповідати за організацію малого ремонту 

(водопровід, електромережа і т.п.). 

Постійно Виконано 

12. Слідкувати  за  належним  збереженням 

закріпленого  за  лабораторією  майна, здійснювати  

заходи  щодо  усунення  недоліків, та  

забезпечувати  його  оновлення. 

Постійно Постійно проводиться 

технічне 

обслуговування 

приладів  для 

поліпшення умов 

проведення 

практичних та 

лекційних занять, 

проводиться дрібний 

ремонт меблів  у 

приміщенні 

лабораторії. 

13. Відповідати  за  дотримання  співробітниками  

лабораторії  трудової       дисципліни, правил  

внутрішнього  розпорядку, техніки безпеки. 

Постійно Виконано 

14. Виконувати вимоги  нормативно-правових  

актів  з  техніки  безпеки,  протипожежних 

правил,  промислової  санітарії. 

Постійно Виконано 

15. Відповідати  за  наслідки  роботи 

лабораторії за всіма напрямками ії 

діяльності. 

Постійно Виконано 

16. Вчасно  і  якісно  виконувати план роботи. Постійно Виконано 

 
 

ВИСНОВОК  - план виконано в повному обсязі.  
       

Роботу завідувача навчально- експериментальної лабораторії 
кафедри квантової радіофізики  вважати задовільною. Затвердити план 
роботи на 2022/2023 навчальний рік. 


