
Презентація на тему

ФОТОГРАФІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ









Робочий час
• Робочий час працівника поділяється на час роботи і час 

перерв. 

• Час роботи включає підготовчий час, час на робочому 
місці, час на відпочинок та особисті потреби.













Фотографія робочого часу - це
один з основних методів вивчення затрат     

робочого часу за робочий день. Фотографія

застосовується тоді, коли виникає потреба          

проаналізувати

завантаженість

працівників



Фотографія робочого дня -
Якщо фотографія робочого часу  проводиться на протязі всього

робочого дня, вона носить назву фотографії робочого дня. За допомогою
фотографії робочого дня (часу) визначається час виконання кожної операції
і встановлюються фактори, що впливають на працівника при виконанні ним 
тієї чи іншої операції,  розробці організаційно-технічних заходів для 
покращення умов  праці, раціоналізації часу  роботи та  відпочинку.



Види фотографій робочого часу (дня)

Найбільш часто використовують такі види   

фотографій робочого часу (дня): 

- індивідуальна; 

- групова; 

- самофотографія







Самофотографія
• самофотографія — різновид фотографії, розрахований на 

те, що працівник сам веде спостереження за своєю
роботою і фіксує втрати робочого часу з різних причин. 

• Це досить ефективний метод спостереження за трудовим
процесом і виявлення резервів економії робочого часу, 
пов'язаних із якістю роботи.

• Беручи до уваги ефективність самофотографії, як методу 
контролю за якістю організації праці і виробництва, її
доцільно проводити не менш як 2—3 рази на місяць/рік. 
Наслідками кожного  туру самофотографії мають бути  
узагальнення зібраної інформації,  докладне
обговорення,  розробка і  реалізація дійових заходів
щодо усунення причин  втрат або непродуктивного  
використання робочого часу.



Процес проведення фотографії

• Процес проведення любого  виду  фотографії робочого часу 

незалежно від способу спостереження, складається з трьох основних

етапів: 

• підготовка до  проведення фотографії робочого часу; 

• безпосереднє фотографування; 

• обробка отриманих результатів,   їх аналіз і  висновки. 

• Результати проведених спостережень оформлюють картою  

фотографії робочого часу/дня  — спостережним листком.  

• Нормативно-правовими актами  такої форми не передбачено, тому 

виконується й  оформляється в довільній формі.





примірний ЗРАЗОК   Картка  фотографії   робочого  часу (дня)

Назва установи  
робоче місце, посада:   менеджер   відділу  продажів__________________________________
дата спостереження: 22 липня 2019 року____________________________________________
спостерігав: ___________________________________________________________________
працівник:  _______________________________________________________________№ з/п. Вид роботи Витрати робочого часу

час початку роботи, 

год., хв.

час завершеня роботи,

год., хв

Тривалість роботи, год., 

хв.

1. Початок робочого дня, підготовка робочого місця 

(завантаження комп'ютера, підготовка

документів)

900 920 20хв

2. Нарада з начальником відділу 920 1000 40хв

3. Телефонна розмова з ключовим клієнтом 1000 1020 20хв

4. Перевірка електронної пошти 1020 1030 10хв

5. Особисті потреби 1030 1050 20хв

6. Підготовка договору для клієнта 1050 1200 1год 10хв

7. Підготовка відповідей на листи клієнтів 1200 1300 1 год

8. Обід 1300 1400 1 год

9. Стажування нового співробітника 1400 1600 2 год

10. Особисті потреби 1600 1620 20 хв

11. Обзвон клієнтів 1620 1730 1 год 10 хв

12. Завершення робочого дня (прибирання робочого

столу, вимикання комп'ютера) 

1730 1800 30 хв



Баланс  робочого  часу

№ з/п Групи робочого часу Фактичні, год, 

хв

Примітка

1. Основна робота 5год 50 хв

2. Підготовчо-заключна 

робота

50 хв

3. Допоміжна робота 40 хв

4. Час на особисті потреби 40 хв

Всього 8 год



Згідно зі статтею 418    Переліку типових документів,  
що створюються під час  діяльності державних установ,  підприємств,      
із зазначенням строків зберігання документів,   затвердженого
наказом  Міністерства юстиції України від 12.04.2012   № 578/5, 
документи про   проведення хронометражних робіт,  до  яких входить  і 
фотографія робочого дня,   мають зберігатися на  підприємстві
(установі)   протягом 3 років.

•



БАЖАЮ ВСІМ УСПІХІВ!


