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ТЕМА 5. ОСНОВИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ  

Виробничі норми  
Основними завданнями нормування праці є:  

- Розробка та впровадження науково обгрунтованих норм і нормативів з праці;  

- Виявлення резервів зростання продуктивності праці, втрат робочого часу, недоліків в 

організації праці і виробництва і на цій основі розробка організаційно - технічних заходів з 

удосконалення організації праці;  

- Впровадження норм праці;  

- Контроль за освоєнням норм праці і накопиченням матеріалів для їх перегляду.  

Найважливішим напрямком удосконалення організації і нормування праці є автоматизація та 

комп'ютеризація цієї роботи в єдиному циклі з автоматизованим проектуванням технологічних 

процесів і організації праці, як на стадії проектування технологічних процесів, так і в діючому 

виробництві  

Праця є основою забезпечення виробничого процесу і її організація повинна здійснюватись на 

науковій основі (НОП), тобто на досягненнях науки і передовому досвіді, що найкраще, поєднує 

людей і техніку, найефективніше використовує матеріальні і трудові ресурси, підвищує ПП і 

сприяє збереженню здоров'я людини.  

Основними напрямами НОП є:  

1). вдосконалення форм розподілу і кооперація праці (основні, допоміжні робітники, керівники, 

службовці, спеціалісти, учні);  

2). покращення організації обслуговування робочих місць (технологічне устаткування, 

обладнання, механізми);  

3). впровадження передових прийомів і методів праці;  

4). вдосконалення нормування праці;  

5). покращення умов праці;  

6). підготовка і підвищення кваліфікації кадрів.  

Найважливішим елементом праці на підприємстві є робочий час і його використання вивчається 

НОП.  

Робочий час — це законодавчо встановлена тривалість участі працівників у процесі 

виробництва.  

Робочий час поділяється на час роботи і час перерв.  

В час роботи входять всі дії робітника з виконання виробничого завдання і не обумовлені 

виконанням виробничого завдання (розвантаження). До складу часу виконання виробничого 

завдання входять: :  
1. час підготовчо-завершальної роботи (одержання завдань, ознайомлен ня з кресленнями);  

2. оперативний час роботи (виконання технологічних операцій), поді ляється на основний і 

допоміжний час;  

 

3. час обслуговування робочого місця (догляд за устаткуванням). Перерви в роботі поділяються 

на:  
1. час на відпочинок і особисті потреби;  

2. час регламентованих перерв (обумовлені технологією і організацією виробничого процесу);  

3. час нерегламентованих перерв, які викликані порушенням трудової дисципліни та 

виробничого процесу (запізнення, затримка подачі сировини, інструментів, ремонт обладнання).  

 

Питання для контролю: 

1. Перелічіть методи нормативних спостережень 

2. Опишіть особливості застосування методу безпосередніх вимірів 

 

 



Урок 17 

Тема: нормування праці 

 

Нормування праці передбачає встановлення міри витрат праці на виготовлення одиниці виробу 

(шт., м, т), за одиницю часу (годину, зміну, місяць) або виконання заданого обсягу роботи в 

певних організаційно - технічних умовах.  

Норми праці (норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності) встановлюються для 

працівників відповідно до досягнутої рівнем техніки, технології, організації виробництва і праці.  

Норма праці визначає величину і структуру витрат робочого часу, необхідних для виконання 

даної роботи, і є еталоном, з яким порівнюються фактичні витрати часу з метою встановлення їх 

раціональності. При нормуванні праці робітників і службовців застосовуються такі види норм 

праці: норми часу, норми виробітку, обслуговування, чисельності, керованості, нормовані 

завдання. Оскільки загальним вимірником праці служить робочий час, всі норми праці є 

похідними від норми часу.  

Норма часу - це кількість робочого часу, необхідний для виконання одиниці певної роботи 

(операції) одним робітником або групою робітників відповідної чисельності та кваліфікації в 

найбільш раціональних для даного підприємства організаційних, технічних і господарських 

умовах з урахуванням передового виробничого досвіду. Норма часу обчислюється в людино-

годинах, людино-хвилинах або людино-секундах.  

Щоб встановити норму часу, необхідно з'ясувати склад витрат робочого часу і конкретні їх 

величини для виконання даної роботи. Норми праці класифікуються на такі види: норма часу, 

норма виробітку, норма обслуговування.  

Норма виробітку - кількість одиниць робіт, які необхідно виконати за одиницю часу при певних 

організаційно-технічних умовах одним робітником або групою: 29  

 
Норма обслуговування - кількість одиниць обладнання або робочих місць, що обслуговуються 

одним робітником або бригадою. 

 

Питання для контролю: 

1. З якою метою у будівництві використовується нормування праці? 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання 

 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 
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