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Тема: Організація робочого місця 

Мета: 

 Ознайомлення та вивчення з сучасними інструментами та 

пристосуваннями, які використовують в робототехніці та автоматиці. 

Можливості поширення загального розвитку в професійному напрямку. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Робоче місце — це закріплена за окремим працівником просторова зона, 

оснащена засобами праці, необхідними для виконання певної роботи. 

Робочі місця класифікують за параметрами, що наведені на рис. 7.2. 

Організація робочого місця повинна сприяти максимальній ефективності 

процесу праці й бути гідною людини. Вона визначає продуктивність праці 

працівника та її якість. 

Організація робочого місця — це система заходів щодо його спеціалізації, 

оснащення необхідними засобами і предметами праці, їхнього розміщення на 

робочому місці, його зовнішнього оформлення і створення належних умов 

праці. Конкретний зміст цих заходів визначається характером і спеціалізацією 

робочого місця, його видом і значенням у виробничому процесі. 

Основними напрямами в організації робочих місць вважають: 

— ефективне розміщення устаткування, оснащення, предметів праці; 

— раціональну спеціалізацію; 

— освітлення робочої площі; 

— обслуговування; 

— умови безпечної й високопродуктивної праці 

 
Рис. 7.2. Класифікація робочих місць за різними ознаками. 



Крім того, важливе значення має безпека розміщення й оснащення робочого 

місця. 

Залежно від спеціалізації робочого місця здійснюється його відповідне 

елементне оснащення (табл. 7.1). 

Комплексне оснащення робочого місця є необхідною передумовою 

ефективної організації процесу праці. Однак не менш важливим е раціональне 

просторове розміщення засобів оснащення на робочому місці 

Таблиця 7.1. Основні елементи оснащення робочого місця 

Тин оснащення Елементи оснащення 

Основне 

технологічне 

обладнання 

Верстати, машини, агрегати, автоматичні лінії, 

пульти дистанційного управління тощо 

Допоміжне 

обладнання 

Засоби для складання та транспортування 

продукції, підйомні пристрої та ін. 

Організаційне 

оснащення 

Засоби для розміщення і зберігання пристроїв, 

допоміжних матеріалів; засоби освітлення та 

догляду за обладнанням та робочими місцями, 

предмети виробничого інтер'єру тощо 

Технологічне 

оснащення 
Пристрої та інструменти 

так, щоб забезпечити зручність їх обслуговування, вільний доступ до 

механізмів, економію рухів і пересувань працівника, зручну робочу позу, 

гарний огляд робочої зони, безпеку праці, економію виробничої площі, зручний 

взаємозв'язок із суміжними робочими місцями, з підлеглими і керівниками. 

Забезпечення цих умов досягається в процесі планування робочих місць. 

Планування робочого місця 

Планування робочого місця передбачає раціональне розміщення у просторі 

матеріальних елементів виробництва, зокрема устаткування, технологічного та 

організаційного оснащення, а також робітника. 

Рівень організації праці на конкретному робочому місці залежить також від 

якості його обслуговування. 

Обслуговування робочого місця передбачає своєчасне забезпечення його всім 

необхідним, включаючи технічне обслуговування (налагодження, регулювання, 

ремонт); регулярну подачу необхідних видів енергії, інформації та витратних 

матеріалів; контроль якості роботи обладнання, транспортне та господарське 

обслуговування (прибирання, чищення обладнання тощо). 

Обслуговування робочих місць здійснюється за такими функціями: 

 — підготовча; 

 — інформаційна; 

 — виробнича; 

 — інструментальна; 

 — налагоджувальна; 

 — енергетична; 

 — контрольна та ін. 



Усі ці функції мають виконуватися безперебійно і в певних організаційних 

формах, які притаманні кожному типу виробництва (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Форми обслуговування робочих місць за типами виробництва. 

Для забезпечення збалансованості між кількістю робочих місць і наявними 

трудовими ресурсами, раціональнішого використання резервів виробничого 

потенціалу та підвищення продуктивності праці застосовують атестацію і 

паспортизацію робочих місць. 

Атестація та паспортизація робочих місць дає змогу комплексно оцінити 

технічний і організаційний стан робочих місць, умови праці й техніки безпеки, 

можливості зростання фондовіддачі, використання кваліфікаційного потенціалу 

працівників. Атестація дозволяє виявити відхилення від нормативних вимог або 

від конкретних потреб виробничого процесу чи виконавця і вдосконалити 

організацію робочого місця. У результаті атестації по кожному робочому місцю 

приймається одне з таких рішень: продовжувати експлуатацію без змін; 

дозавантажити; раціоналізувати; ліквідувати. 

Виконуючи свої трудові функції, працівники несуть відповідальність за 

безперебійну і якісну роботу. Для цього їм надаються права й обов'язки, 

закріплені у відповідних офіційних документах. Ці документи розробляються 

на підприємстві на основі централізовано складених рекомендацій — 

кваліфікаційних довідників посад працівників. 

Адміністрація підприємства при обґрунтуванні посадових функцій працівника 

враховує вимоги кваліфікаційних характеристик і, за необхідності, на їхній 

основі розробляє відповідні офіційні документи місцевого характеру. До таких 

документів належать посадова інструкція, опис робочого місця та ін. 

Посадова інструкція — це документ, що регламентує професійні функції 

кожної посади й містить вимоги до працівника, що обіймає цю посаду. Вона 

складається на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик (вимог) за 

загальногалузевими посадами чи на основі типових вимог до посад керівників і 

фахівців, скоректованих з урахуванням соціально-економічних умов, що 

змінюються. 

Проте для виявлення резервів підвищення ефективності праці на підприємстві 

доцільною є організація робочого часу. 

Як відомо, робочий час є загальною мірою кількості праці. 

Робочий час — це визначена законодавством тривалість робочого дня, тижня. 

У ст. 50 Кодексу законів про працю України запроваджено нормальну 

тривалість робочого часу, яка не має перевищувати 40 год на тиждень. 

Підприємства й організації, укладаючи колективний договір, можуть 

запропонувати меншу норму тривалості робочого часу. За шкідливих умов 

праці загальна норма робочого часу не може перевищувати 36 год па тиждень. 

Законодавством також передбачена скорочена тривалість робочого часу для 



працівників віком від • 16 до 18 років — 36 год на тиждень, а для осіб віком від 

15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул) — 

24 години на тиждень. 

Загальна тривалість робочого часу визначається, з одного боку, рівнем 

розвитку виробництва, з іншого — фізичними і психофізіологічними 

можливостями людини. Покращення використання робочого часу є одним з 

основних способів підвищення продуктивності праці. 

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу 

для окремих категорій працівників (лікарів, учителів та ін.). 

При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) 

визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками 

змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за 

погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 

(профспілковим представником) підприємства, установи, організації з 

додержанням визначеної тривалості робочого тижня. 

При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може 

перевищувати 7 год за тижневої норми — 40 год, б год за тижневої норми — 36 

год і 4 год за тижневої норми — 24 год. 

Як при п'ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні тривалість 

роботи працівників з нормальним робочим днем напередодні святкових і 

неробочих днів скорочується на одну годину, а працівників, для яких 

законодавством передбачено скорочений робочий день, — залишається 

незмінною. Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному 

робочому тижні не може перевищувати п'яти годин. 

Студентам також варто звернути увагу на те, що скорочений робочий час 

встановлюється законодавством, а неповний робочий час — за 

погодженням сторін трудового договору. Неповний робочий час 

відрізняється від скороченого також тим, що за скороченої тривалості робочого 

часу оплата праці здійснюється у повному розмірі тарифної ставки, повного 

окладу, а за неповного — вона нараховується пропорційно відпрацьованому 

часу або залежно від виробітку. 

Нічний час три вас від 22.00 год до 6.00 год. Забороняється залучення до 

роботи в нічний час вагітних жінок; матерів, що мають дітей до трьох 

років, осіб, молодших 18 років; інших категорій працівників, передбачених 

законодавством. 

Для обліку тривалості робочого дня застосовуються показники його фактичної 

й нормальної тривалості. 

Фактична тривалість робочого дня характеризується часом роботи одного 

працюючого за день (зміну), враховуючи понаднормові години і вилучаючи 

години простоїв. її визначають діленням відпрацьованих за певний період 

людино-годин на відпрацьовані людино-дні. 

Нормальна тривалість робочого дня визначається кількістю нормованих 

годин роботи, передбаченою законом для певної групи працівників. 

Нормувальник або фахівець, який займається нормуванням праці, повинен: 

— викопувати аналіз та облік робочого часу; 

— обґрунтовувати доцільність окремих нидів затрат часу; 

— виділяти нормований і ненормований час у структурі змінного фонду часу; 

— складати фактичний і нормативний баланси робочого часу; 

— виявляти резерви підвищення продуктивності праці 

Питання для самоперевірки: 



1. Що таке робочий час? 

2. Що таке організація робочого місця? 

3. Що таке посадові обов’язки?  

4. Що таке планування робочого місця? 

5. Що таке робоче місце? 

 

Домашнє завдання: 

 Дати відповіді на питання. 
 Виконати короткий конспект 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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