
 

 

Практична робота № 11 

РОЗРОБКА  КАРТИ  ОРГАНІЗАЦІЇ  ПРАЦІ 

НА  РОБОЧОМУ  МІСЦІ 

 

МЕТА РОБОТИ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

1. Які складові структури ремонтно-обслуговуючого підприємства? 

2. Дайте визначення робочого місця. 

3. Як розрахувати кількість робочих місць на дільницях підприємства? 

4. Що включає організація робочих місць? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карти організації праці є документом, в якому затверджені основні 

вимоги  до організації виробничих процесів, а також режиму, умов праці та 

відпочинку виконавців.  

Кожна карта організації праці на робочому місці робітника включає п’ять 

основних розділів: 

1) вихідні дані, 

2) трудовий процес, 

3) просторову організацію робочого місця, 

4) обслуговування робочого місця, 

5) умови праці. 

Всі розділи карти взаємопов’язані й служать забезпеченню росту 

продуктивності праці і виконанню виробничих завдань. 

Вихідні  дані  надаються у вигляді таблиці 1. 

 Таблиця 1 – Вихідні дані 

Показник Значення  показника 

1.1  Предмет праці Вказати найменування і марку машини 

або складної одиниці, деталі 

1.2  Вид обслуговування Вказати назву технологічного процесу 

1.3 Перелік основних вимог  

1.3.1 Технічна характеристика     

робочого місця: 

         - площа, м2 

          

- загальна потужність 

електродвигунів обладнання, 

кВт 

         - кількість робочих постів 

         - кількість змін 

 

 

Розраховується після виконання 

планування робочого місці 

Приймається по технічним 

характеристикам обладнання 



1.3.2 Вимоги до виконавця: 

         - професія 

         - розряд 

         - спеціальні вимоги 

 

1.4 Технологічний зв‘язок: 

- предмет праці надходить 

- предмет праці відправляється 

Вказати з якого робочого місця або 

дільниці підприємства предмет праці 

надходить на дане робоче місце і куди 

відправляється після виконання 

операцій  

1.5 Характеристика умов праці Вказати умови праці (нормальні, 

шкідливі) 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Трудовий процес 

Основними факторами, що визначають організацію робочого місця, є 

технологічний процес і організація виробництва. Саме від них залежать вид 

операцій, які виконуються на робочому місці, прийняте оснащення, технічна 

документація й ін. 

Зміст операцій, середній розряд і норма часу роботи, що виконуються на 

робочому місці, приймаються по даним. 

 

Таблиця 2 – Трудовий процес 

Збільшені  елементи  трудового  процесу 

Середній 

розряд 

роботи 

Норма 

часу, 

люд.год. 

   

   

   

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Просторова організація робочого місця 

Таблиця 3 − Оснащення  робочого  місця 

Поз. на 
плані 

Найменування обладнання, 

оснастки 
Тип, модель 

Кіль-
кість, 
шт. 

 Основне технологічне 

обладнання 
  

    

    

 Допоміжне обладнання   

    

    

 Організаційна оснастка   

    

    

 Технологічна оснастка   

    

    

 Документація   

    

    

 

 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Схема  розміщення  обладнання 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Обслуговування робочого місця 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Умови праці 

Таблиця 4 − Обслуговування  робочого  місця 

Функції обслуговування 

Час і 
періодич-

ність 
обслугову-

вання 

Відпові-

дальний 

виконавець 

Докумен-

тація 

Інструктаж і видача змінного завдання    

Забезпечення предметами праці    

Забезпечення інструментом    

Ремонт, налагодження і регулювання 

обладнання 
   

Контроль якості виконання роботи    

Перевірка оснастки, робочого 

інструмента, обладнання 
   

Прибирання робочого місця    

Контроль за дотриманням правил техніки 

безпеки 
   

 

Таблиця 5 − Фактори  по  санітарним  нормам 

Найменування фактора 
Показник 

оптимальний допустимий 

Освітлення (загальне і місцеве) 

люмінесцентними лампами, лк 
  

Температура повітря в робочій зоні, град.   

Відносна вологість повітря в робочій зоні, 

% 
  

Швидкість руху повітря, м/с   

Рівень шуму, дБА   

 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



Засоби індивідуального захисту  

Засоби індивідуального захисту від  несприятливих умов праці повинні 

забезпечити робітника необхідними додатковими засобами, якщо умови, 

зазначені в підрозділі 5.1 не дозволяють усунути несприятливі фактори, що 

діють на виконавця, і цього вимагає специфіка трудового процесу. В таблиці 6 

наводиться перелік спеціалізованого одягу і взуття робітника.  

 

Таблиця 6 − Засоби індивідуального захисту 

Найменування 
Нормативний 

документ 

Кількість, 

шт. 

   

   

 

 Режим  праці  і  відпочинку  

У підрозділі наводять режим і тривалість пауз відпочинку згідно характеру 

трудового процесу, використовуючи пропозиції НДІ праці. 

 

Таблиця 7 − Режим праці і відпочинку 

Час зміни  

Тривалість  

Режим праці ЖУРНАЛ ОРПТО ПРАКТ 3 

Перерва на обід  

Відпочинок на протязі зміни  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Роботу прийняв ___________________________________________ 

 

 

 


