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Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду  

завідувача сектору лабораторно-дорожніх випробувань та експериментальних досліджень 

лабораторії активної безпеки транспортних засобів (ЛАБ) науково-дослідного центру – 

Технічна служба з випробувань транспортних засобів (НДЦВ) 

ДП «ДержавтотрансНДІпроект» 

 

1. Кваліфікаційні вимоги 

1.1. Освіта вища, не нижче другого (магістерського) рівня 

відповідного напряму підготовки. 

1.2. Науковий ступінь та вчене 

звання 

доктор філософії (кандидат наук) з відповідного 

наукового напряму (бажано). 

1.3. Досвід роботи стаж роботи за фахом не менше 5 років, у тому числі 

досвід наукової роботи не менше 3 років, за 

наявності наукового ступеня доктора наук або 

доктора філософії (кандидат наук) – без вимог до 

стажу роботи.  

1.4. Науковий доробок наукові праці, опубліковані у фахових виданнях за 

останні 5 років, та/або діючі патенти на винахід 

та/або корисну модель. 

1.5. Володіння мовами вільне володіння державною мовою, володіння 

англійською мовою (бажано). 

2. Професійні знання 

2.1. Знання спеціального 

законодавства, що пов’язане із 

завданнями та змістом роботи 

Знання законів України «Про наукову та науково-

технічну діяльність», «Про транспорт», «Про 

автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», 

«Про перевезення небезпечних вантажів», «Про 

стандартизацію», «Про охорону праці», 

законодавства України щодо сертифікації та 

переобладнання колісних транспортних засобів, 

законодавства України у сфері обов’язкового 

технічного контролю, Женевської угоди 1958 року, 

доданих до неї технічних регламентів ООН, 

Віденської угоди 1997 року та доданих до неї 

приписів, вимог іншого міжнародного 

законодавства у сфері безпечності конструкції та 

технічного стану колісних транспортних засобів 

(такі як Регламенти ЄС, Директиви ЄС, Правила 

ООН тощо), інших нормативно-правових актів, що 

стосуються діяльності підрозділу та сфери 

акредитації Випробувального центру колісних 

транспортних засобів та Інспекційного органу. 

2.2. Знання основ провадження 

наукової і науково-технічної 

діяльності, виконання робіт з 

інших питань діяльності 

підрозділу 

Знання методів та методик досліджень, розробок, 

порядку укладання та виконання договорів, 

складання звітних документів, порядку оформлення 

наукової документації, політики у сфері якості 

підприємства та принципів управління якістю, основ 

організації діловодства. 

2.3. Знання з питань, що пов’язані із 

завданнями та змістом роботи 

Знання нормативних документів відповідно до 

посадових (функційних) обов’язків, навички 

використання випробувального і вимірювального 

обладнання та устаткування. 
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3. Вимоги до ділових та особистих якостей 

3.1. Необхідні ділові якості Компетентність у питаннях галузі автомобільного 

транспорту та у сфері проведення випробувань; 

наявність аналітичного мислення; здатність 

узагальнювати інформацію, встановлювати логічні 

взаємозв’язки, робити коректні висновки; 

комунікабельність.  

3.2. Необхідні особисті якості Схильність до наукової діяльності, креативність, 

емоційна врівноваженість, відповідальність, уміння в 

рамках колективу генерувати творчі ідеї, 

ініціативність, цілеспрямованість, висока 

працездатність, життєва активність, бажання 

саморозвитку. 

4. Посадові (функційні) обов’язки 

4.1. Виконує роботи у сфері акредитації Випробувального центру колісних транспортних 

засобів (далі - ВЦ КТЗ) та Інспекційного органу (далі – ІО) за закріпленою 

номенклатурою видів та об'єктів випробування/інспектування ЛАБ. Може виконувати 

функції відповідального виконавця під час проведення тих видів 

випробування/інспектування, на які він атестований. 

4.2. Здійснює керівництво виконанням робіт сектором лабораторно-дорожніх випробувань 

та експериментальних досліджень (далі – СВ), передбаченими в плані ЛАБ і СВ. 

Забезпечує управління нормативною документацією на рівні ЛАБ. 

4.3. Видає завдання відповідальним виконавцям. Перевіряє повноту та якість виконаних 

завдань. Перевіряє протоколи випробування/інспектування стосовно технічних даних. 

4.4. Виконує ідентифікацію зразків КТЗ, їх підготовку до випробування/інспектування. 

Проводить випробування/інспектування і оформлює їх результати (первинні та 

заключні протоколи випробувань, звіти з інспектування), а також бере участь у 

формулюванні думок та тлумачень. 

4.5. Бере участь в проведенні науково-дослідних робіт відповідно до завдань СВ ЛАБ. 

4.6. Бере участь в процесі управління елементами системи менеджменту ВЦ КТЗ (далі – 

СМ): купівля послуг та ресурсів, управління засобами випробувань, управління 

невідповідною роботою, розгляд скарг замовників, приміщення та умови довкілля, 

забезпечення якості результатів випробувань, звітування про результати випробувань 

та протоколи, поводження зі зразками продукції, що підлягають 

випробуванню/інспектуванню. 

4.7. Розробляє проєкти науково-дослідних робіт, проєкти перспективних та поточних планів 

роботи СВ ЛАБ. 

4.8. Бере участь в процесі управління процедурами СМ ЛАБ: документація, реєстрування 

даних, управління невідповідною роботою (невідповідними виходами), внутрішні 

перевірки, коригувальні та запобіжні дії, постійне поліпшування та підтримування 

цілісності системи управління. 

4.9. Дотримується конфіденційності під час проведення робіт з оцінювання продукції та 

аналізування їх результатів. Забезпечує нерозповсюдження конфіденційної інформації, 

яка одержана від зовнішніх та внутрішніх замовників. 

4.10.  Виконує вимоги СМ, що виключають можливість протизаконного тиску на 

співробітників ЛАБ, спроможного вплинути на одержані результати або висновки щодо 

проведених випробовувань та інспектування. 

4.11. Знає і виконує вимоги нормативно-правових актів, правил, інструкцій з охорони праці, 

цивільного захисту, пожежної безпеки, правил експлуатації обладнання, устаткування, 

яке використовується під час виробничої діяльності ЛАБ, правил користування 
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засобами колективного та індивідуального захисту та первинними засобами 

пожежогасіння. 

4.12. Здійснює контроль в убезпеченні безпечного утримання та експлуатації приміщень, 

устатковання та обладнання (меблі, оргтехніка тощо), яке використовується у СВ ЛАБ 

під час виробничої діяльності. 

4.13. Приймає участь у розроблянні інструкцій з питань охорони праці, пожежної безпеки 

для працівників сектору з урахуванням умов та особливостей виробничої діяльності СВ 

ЛАБ. 

4.14. Виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 

дотримується "Кодексу поведінки та етичних норм для працівників ДП "Державто-

трансНДІпроект", Антикорупційної програми підприємства особисто та контролює їхнє 

дотримання працівниками СВ ЛАБ. 

4.15. Виконує обов’язки інспектора за відповідними розділами сфери акредитації ІО. 

 
  


