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1. Загальні положення

1.1. П осадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та 
відповідальність завідувача канатно-випробувальної лабораторії (станції).

1.2.Посада завідувач канатно-випробувальної лабораторії (станції) належить до 
категорії "Професіонали".

1.3.Завідувач канатно-випробувальної лабораторії (станції) (КВЛ (С) 
призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора за поданням 
начальника науково-дослідної частини (НДЧ) з дотриманням вимог Кодексу законів 
про працю.

1.4. Завідувач канатно-випробувальної лабораторії (станції) (К ВЛ (С) у своїй 
роботі безпосередньо підпорядковується начальнику науково-дослідної частини (НДЧ) 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» (КНУ).

1.5. Завідувачу канатно-випробувальної лабораторії (станції) (КВЛ (С) 
підпорядковуються працівники канатно-випробувальної лабораторії (станції).

1.6. У своїй практичній діяльності завідувач канатно-випробувальної лабораторії 
(станції) (К ВЛ (С ) керується чинним законодавством, зокрема конституцією і 
Законами України: «П ро освіту», «П ро вищу освіту», «П ро науково-технічну 
діяльність». Указами і розпорядженнями Президента України, постановами 
Верховної ради України, нормативно -  правовими актами М іністерства освіти і 
науки України, Статутом ДВНЗ «Криворізький національний університет», 
правилами внутрішнього розпорядку, наказами ректора університету та цією 
посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки
Завідувач канатно-випробувальної лабораторії (станції) (КВЛ (С):

2.1. Організовує виконання робіт з випробування сталевих канатів шахтних 
підйомно-транспортних установок згідно «Інструкції з випробування шахтних канатів», а 
також робіт з випробувань різних виробів (запобіжних поясів, ланцюгів, карабінів, мотузок, 
зварених з'єднань, гумотросових канатів, клинових коушів, амортизаторів та. інш.).
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2.2. Готує документи на укладання договорів з підприємствами на виконання робіт 
та забезпечує виконання зобов’язань перед замовником.

2.3. Покращує організацію виробництва і умов праці працівників КВЛ(С), 
впроваджуючи нову техніку та технології.

2.4. Забезпечує своєчасне та якісне проведення відомчої та державної повірки 
випробувальних машин.

2.5. Вчасно звітує про роботу КВЛ(С) та направляє документацію для її 
перереєстрації та отримання інших дозволів на ведення робіт.

2.6. Проводить навчання та перевірку знань працівників КВЛ(С).
2.7. Забезпечує вчасне виконання робіт по протипожежній техніці, техніці безпеки 

та промисловій санітарії.
2.8. Якщо канат при повторному випробуванні бракується, оповіщає 

телефонограмою головного інженера підприємства-замовника на випробування канатів.
2.9. Дбає 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.

2.10. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, 
обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність до чинних стандартів, правил і 
норм з охорони праці.

2.11. Здійснює контроль за додержанням у лабораторії чинного законодавства, 
правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки та 
виробничої санітарії.

2.12. Забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів з охорони праці 
відповідно до обставин, що змінюються.

2.13. Впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби 
механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони 
праці тощо.

2.14. Забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 
професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за 
підсумками розслідування цих причин.

2.15. Розробляє положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у 
межах лабораторії та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників у 
виробничому приміщенні та на робочих місцях, відповідно до нормативно-правових актів з 
охорони праці.

2.16. Організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з 
працівниками у галузі охорони праці.

2.17. Вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає, за необхідності, 
професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення в підрозділі університету 
аварій та нещасних випадків.

2.18. Проходить в установленому законодавством порядку попередні та періодичні 
медичні огляди.

2.19. Повинен знати та дотримуватися правил дорожнього руху.

3. Права
Завідувач канатно-випробувальної лабораторії (станції) (К ВЛ (С) має право:

3.1.Бути обраним у виборчі органи, які діють в університеті.



3.2.Вносити пропозиції з удосконалення організаційної роботи лабораторії.
3.3.Надавати пропозиції щодо питання наймання, звільнення, притягнення до відпові

дальності та заохочення працівників КВЛ(С).
3.4.Брати участь у колегіях, нарадах, зборах, засіданнях з питань, що стосуються його 

компетенції.
3.5.В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
3.6.Не приймати на випробування зразки канатів, або іншої продукції, при відсутності 

відповідної документації, або невірному її оформленні.
3.7.В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі 

виявлені недоліки у лабораторії з питань охорони праці та вносити пропозиції щодо їх 
усунення.

3.8.Призупиняти виконання робіт на несправному обладнанні.

4. Відповідальність

Завідувач канатно-випробувальної лабораторії (станції) (К ВЛ (С ) несе відповідальність 
за:

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що 
передбачені цією посадовою інструкцією, у межах, визначених законодавством про 
працю України.

4.2. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 
законодавством та законодавством про працю України.

4.3. Порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних 
норм притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, 
передбачених законодавством України та правилами внутрішнього трудового 
розпорядку університету.

5. Повинен знати:
Завідувач канатно-випробувальної лабораторії (станції) (К ВЛ (С) повинен знати:
5.1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали 

цодо виконання робіт з випробування сталевих канатів шахтних підйомно-транспортних 
установок, а також робіт з випробувань різних виробів (запобіжних поясів, ланцюгів, 
карабінів, мотузок, зварених з'єднань, гумо-тросових канатів, клинових кошів, 
імортизаторів та. інш.).

5.2. Порядок укладання та виконання договорів.
5.3. Порядок складання звітності.
5.4. Правила й норми охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки.
5.6. Статут ДВНЗ «Криворізький національний університет» та колективний

юговір.

6. Кваліфікаційні вимоги:

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).



Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за фахом на посадах 
керівників нижчого рівня —  не менше 5 років.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1. Завідувач канатно-випробувальної лабораторії (станції) (К ВЛ (С) виконує всі 
розпорядження і вказівки начальника НДЧ.

7.2. Взаємодіє з керівниками всіх структурних підрозділів НДЧ та, при необхідності, з 
керівниками інших структурних підрозділів університету.

7.3. Підтримує ділові зв ’язки з підприємствами на виконання робіт.
7.4. На період його відсутності, в разі необхідності, один із співробітників станції 

назначається виконуючим обов’язки завідувача КВЛ(С) наказом по університету.

Начальник науково-дослідної частини 

Начальник відділу кадрів 

В.о.начальника юридичного відділу

Проректор з наукової роботи

/  А .В . М едвідь 

___ Т.М. Ж уравльова

В.С . Моркун 

Д.В. Бровко

В.Г . Демчишина

Начальник служби охорони праці

П о г о дж є н о

Голова СПОППО ДВНЗ "КНУ" 

З інструкцією ознайомлений В.М.Тимків

П. Щокін


