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1. Пәннің сипаттамасы 
 

Пәнді оқыту мақсаты. «Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру және 

нормалау» – жұмыс орындарын ұйымдастыру, еңбек нормаларын есептеу 

және еңбекақы төлеу жүйесін жобалау бойынша білімдерді, біліктіліктерді 

және машықтарды құрайды. 

«Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру және нормалау» пәні экономикалық 

профильдегі мамандардың кәсіби білімдерін, біліктіліктерін және 

машықтарын құрайтын басты арнайы пәндердің бірі болып табылады. 

Оқытылу нәтижелері: 
А. Негізгі терминдерді зерттеу, еңбек заңнамасының негізі, персонал 

еңбегін ұйымдастыру түсінігі, принциптері мен әдістері және еңбекті 

нормалау облысында білімділік пен түсінушілікті көрсету, еңбек шарты мен 

еңбек қауіпсіздігі туралы түсінікке ие болу. 

В. Еңбек процестерін зерттеу, еңбек процестерін және еңбек нормаларын 

оңтайландыру үшін қажетті мәліметтерді жинақтауды, талдауды және 

өңдеуді қамтамасыз ету. 

C. Жұмыс уақытын пайдалану тиімділігін, сонымен қатар әр түрлі 

көрсеткіштерді есептеудің әдістері тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік 

беретін персоналдың еңбегін ұйымдастыруға тәсілдерді қолдана білу. 

D. Еңбек процестерін және еңбек нормасын оңтайландырудың қазіргі 

заманғы әдістемелеріне, еңбекті үйымдастыру деңгейін және кәсіпорындарда 

қолданылатын еңбек нормалары сапасын, оларды қайта қарастыру әдістерін 

талдау әдістемелеріне ие болу. 

Е. Рационалды еңбекті ұйымдастыруды жобалаудың, еңбек бойынша 

нормалар мен нормативтерді зерттеудің икемдерін иелену. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Статистика, Құқық негіздері, 

Менеджмент. 

Постреквизиттері: Бизнес жоспарлау Кәсіпорын қызметін жоспарлау, 

Кәсіпкерлік. 

Пәннің әдістемесі. «Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру және нормалау» 

басқа да ғылымдар тәрізді ерекше зерттеу және сипаттау әдістеріне ие. 

Берілген пәнді оқу барысында келесі зерттеу әдістерін кең көлемде 

қолданады: зерттеудің жүйелік әдісі, статистикалық бақылау және 

салыстырмалы талдау әдістері, математикалық әдістер, графикалық суреттер 

әдістері және т.б. 
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2. Пән бағдарламасы 
2.1-кесте. Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

 
 

№ 
Тақырыптың атауы 

Сағаттар 

Дәріс 
Семинар 

сабағы 
СӨЖ ОСӨЖ 

1-модуль. Еңбекті рационалды ұйымдастыру 
1 Кәсіпорындағы еңбекті 

ұйымдастыру, нормалау 

және еңбекақы төлеу 

1 1 3 1 

2 Еңбек өнімділігі және 

тиімділігі 

1 1 3 1 

3 Еңбек бөлінісі және 

ұжымдастыру 

1 1 3 1 

4 Жұмыс орны және оны 

рационалды ұйымдастыру 

міндеттері 

1 1 3 2 

2-модуль. Еңбекті нормалаудың әдістемелік негіздері 
5 Еңбекті нормалаудың мәні 

және қағидалары 

1 1 3 1 

6 Жұмыс уақыты шығындары 

жіктелуі 

1 1 3 1 

7 Еңбек бойынша нормалар 

мен нормативтік 

материалдар жүйесі 

1 1 3 1 

8 Еңбекті нормалау әдістері 1 1 3 1 

9 Өндірісті басқарудағы 

жұмыс уақытының 

хронометражы 

1 1 3 1 

10 Кәсіпорын персоналын 

бағалаудағы жұмыс уақытын 

суретке түсіру 

1 1 3 1 

11 Өндіріске қызмет көрсету 

бойынша жұмыстарды 

нормалау. Қызметкерлер 

еңбегін нормалау 

1 1 3 1 

3-модуль. Кәсіпорында еңбекақыны ұйымдастыру 
12 Еңбекақы төлеуді 

ұйымдастыру: мәні және 

элементтері 

1 1 3 1 

13 Еңбекақы төлеу формасы 

мен жүйесі оны 

ұйымдастыру элементі 

ретінде 

1 1 3 1 

14 Еңбекақы төлеудің тарифтік 1 1 3 1 
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және тарифтік емес жүйесі 

15 Кәсіпорындағы сыйақы 

беруді ұйымдастыру 

1 1 3 1 

Барлығы 15 15 45 15 
 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 
тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 
Бақылау түрі Тақырып 

нөмірі  

Тапсырмалар тізбесі  

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1-тақырып Реферат  

Тақырып бойынша 

мәлметтер жинау 

1-ші апта 

 2-тақырып Презентация 

Глоссарий 

2-ші апта 

 3-тақырып Есептерді шешу 

Глоссарий 

3-ші апта 

 4-тақырып Есептерді шешу 

Реферат 

4-ші апта 

 5-тақырып Есептерді шешу 

Презентация 

5-ші апта 

 6-тақырып Есептерді шешу 

Тест  

6-ші апта 

 7-тақырып Есептерді шешу 

Тест 

7-ші апта 

 8-тақырып Тест 

Презентация 

8-ші апта 

Шептік 

бақылау Р1 

1-8-

тақырыптар 

Коллоквиум 8-ші апта 

 8-тақырып Реферат 

Глоссарий 

9-шы апта 

 9-тақырып Тест  

Презентация  
10-шы апта 

 10-тақырып Мини-зерттеу 

Глоссарий 

11-ші апта 

 11-тақырып Тест 

Глоссарий 

12-ші апта 

 12-тақырып Тест 

Есептерді шешу 
13-ші апта 

 13-тақырып Тест 

Есептерді шешу 

14-ші апта 

 14-тақырып Тест 

Есептерді шешу 

15-ші апта 

Шептік 9-14- Коллоквиум 15-ші апта 
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бақылау Р2 тақырыптар 

Қорытынды 

бақылау  

1-14-

тақырыптар 

Емтихан  

 

Кесте 

бойынша 

 
3.2 Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

 
Бақылау типі Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (70%-дан кем емес), 

әдебиеттер көздерін таңдаудың 

негізділігі, сұрақтың маңызын ашу 

дәрежесі, безендіруге қойылатын 

талаптарды сақтау; көлемі – 8-10 бет. 

Есептерді шешу Міндеттердің маңызын түсіну, 

проблемаларды тұжырымдау; 

проблемаларды шешудің мүмкін 

тәсілдерін анықтау; шешімнің өзіндік 

нұсқасын дәлелдеу. 

Мультимедиалық 

презентация 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 

барлық мүмкіндіктерін пайдалану, 

дизайн, аудио және бейнефайлдар. 

Анимация, гиперсілтемелер, өз 

жұмысының нәтижелерін ауызша түрде 

аудиторияда жеткізіп айта білу; тақырып 

бойынша 6 слайдтан көп емес. 

Мини-зерттеу Талдау мақсатының сәйкестігі, 

мазмұндылық, көрнекілік (статистика, 

сызбалар, диаграммалар және т.б.), 

талдау, болжамдылық; көлемі 10-12 бет. 

Глоссарий 

(сөздік) 

Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде 10 термин 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 

10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

 

ауызша 

 

3.2 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 
 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі 

бойынша пайызбан қойылады. 
Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдардың 

цифрлық 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 
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эквиваленті 

A 4,0 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы  B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық  

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 
 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес 

оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, 

қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалды біліп, 

қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, практикалық жұмыстарды 

орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, қателеспей, 

материалды өздігінен жинақтап қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық материалды 

жақсы біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі 

дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, 

практикалық міндеттерді орындау барысында қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білімгер тек 

қана негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 

дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық 

материалды баяндау және практикалық тапсырманы орындау барысында 

қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 

критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 

 
3.3 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 
Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға рұқсат 

беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды 

бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік бақылаудың 

бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық (семинар) 
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сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. Ағымдағы бақылаудың 

орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай студент алған барлық 

ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1) немесе 15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы 

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын коллоквиумдар, 

бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 50%-ға 

50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша 

олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін 

тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар бойынша 

үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 60% және 

қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% құрайды, яғни 

қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

% ×+×
+

=  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы орташа 

рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша алынған 

балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%-

ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 
3.4 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы 

өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа рейтингін 

енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің өтініштері 

апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. Тіркеу 

бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды апелляциялық комиссия 

қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс 

күні ішінде қарайды. Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының 

мүшелерімен ведомості мен хаттамаға жазылып, Деректер Базасына 

нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша 

жабылған ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 

4. Курс саясаты 
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1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, 

семинар сабақтарда, ОСӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін 

сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге және 

семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, 

шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 

толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, 

деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ 

кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа 

іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 

мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған жағдайда, 

бағалар жойылады. 

 

1-МОДУЛЬ. ЕҢБЕКТІ РАЦИОНАЛДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
ТАҚЫРЫП 1. КӘСІПОРЫНДАҒЫ ЕҢБЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ, 

НОРМАЛАУ ЖӘНЕ ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 
1. Еңбек процессі кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру объектісі ретінде.  

2. «Еңбекті ұйымдастыру» және «Еңбекті ғылыми ұйымдастыру» түсінігінің 

мазмұны 

3. Еңбекті ұйымдастыру жүйесін құрайтын элементтер. 

Әдебиеттер: 1, 5, 7, 9 

 

Дәріс 2 
1. Еңбекті ғылыми ұйымдастырудың мақсаттары мен міндеттері 

2. Еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру бойынша негізгі бағыттар мен қызмет 

түрлері 

3. Қазіргі кезеңдегі еңбекті ұйымдастыру мәселелері 

Әдебиеттер: 1, 5, 7, 9 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Еңбекті ғылыми ұйымдастырудың мақсаттары мен міндеттері 

2. Еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру бойынша негізгі бағыттар мен қызмет 

түрлері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар; 
1. Тақырып бойынша мәлметтер жинау 

2. Реферат дайындау 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар: 
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1. Рефераттарды қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Қызмет көрсету аясы нарығында қонақжайлылық кәсіпорынның рөлі  

- Еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру бойынша қызмет түрлері 

2.Сұрақтар: 

− Еңбектің теориялық аспектісі 

− Еңбек процесі кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастыру объектісі ретінде. 

− Еңбекті ұйымдастыру жүйесін құрайтын элементтер. 

− Еңбекті ғылыми ұйымдастырудың мақсаттары мен міндеттері 

− Еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру бойынша негізгі бағыттар 

 
ТАҚЫРЫП 2. ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ТИІМДІЛІГІ 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Еңбек шығындары және еңбек өнімділігі 

2. Еңбек тиімділігінің мәні және сипаттамасы 

3. Еңбек өнімділігін өлшеудің әдістері 

Әдебиеттер: 1, 5, 7, 9 

 
Дәріс 2 

1. Еңбек өнімділігінің өзгеруін анықтайтын факторлар 

2. Еңбек шығындары және еңбек өнімділігі 

3. Еңбек тиімділігінің мәні және сипаттамасы 

Әдебиеттер: 1, 5, 7, 9 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Еңбек өнімділігінің өзгеруін анықтайтын факторлар.  

2. Еңбек өнімділігін өлшеудің әдістері 

3. Еңбек өнімділігі өсуінің резервтері  

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Презентация дайындау 

2. Тақырып бойынша глоссарий дайындау 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар  

1. Презентацияларды қорғау және қарсы пікір білдіру: 

-  «Еңбек өнімділігінің көрсеткіштері» 

- Еңбек өнімділігі және тиімділігі көрсеткіштерін талдау 

2. Сұрақтар: 

- Еңбек шығындары және еңбек өнімділігі 

- Еңбек тиімділігінің мәні және сипаттамасы 

- Еңбек өнімділігін өлшеудің әдістері 

- Еңбек өнімділігінің өзгеруін анықтайтын факторлар. Еңбек өнімділігі 

өсуінің резервтері 
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ТАҚЫРЫП 3. ЕҢБЕК БӨЛІНІСІ ЖӘНЕ ҰЖЫМДАСТЫРУ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 
1.  Еңбек бөлінісі: мәні, түрлері және жетілдіру міндеттері 

2. Еңбек бөлінісі шекаралары 

3. Мамандықты қосарлау және көпстанокты қызмет көрсетудің пайда болуы 

мен дамуы алғышарттары 

Әдебиеттер: 1, 5, 7, 9 

 
Дәріс 2 

4. Еңбекті ұжымдастыру (кооперация): мәні мен формалары.  

5. Еңбекті ұйымдастырудың ұжымдасқан формаларының алғышарттары 

6. Еңбекті ұйымдастырудың ұжымдасқан формаларының даму бағыттары 

Әдебиеттер: 1, 5, 7, 9 

 
Семинар сабағының жоспары  (1 сағат) 

1. Мамандықты қосарлау және көпстанокты қызмет көрсетудің пайда болуы 

мен дамуы алғышарттары 

2. Еңбекті ұжымдастыру (кооперация): мәні мен формалары.  

3. Еңбекті ұйымдастырудың ұжымдасқан формаларының алғышарттары және 

даму бағыттары 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Берілген есептерді шығару 

2. Қосымша тақырып бойынша глоссарий құру 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар: 

− Еңбек бөлінісі: мәні мен түрлері 

− Еңбек бөлінісін жетілдіру міндеттері 

− Еңбек бөлінісі шекаралары 

− Мамандықты қосарлау және көпстанокты қызмет көрсетудің пайда болуы 

мен дамуы алғышарттары 

− Еңбекті ұжымдастыру (кооперация): мәні мен формалары 

− Еңбекті ұйымдастырудың ұжымдасқан формаларының алғышарттары 

− Еңбекті ұйымдастырудың ұжымдасқан формаларының даму бағыттары 

2. Келесі есепті шығарыңыз: 

2.1 .Кәсіпорында жұмысшылардың орташа тізімдік саны: қаңтар айында – 

260 адамды, ақпанда– 270 адамды, наурыз айында – 280 адамды құрады. 

Бірінші тоқсан мен жыл бойындағы кәсіпорындағы орташа тізімдік 

жұмысшылар санын анықтаңыз. 

2.2. Кәсіпорында өнім көлемі – 850 мың теңге, жоспар бойынша – 820 мың 

теңге. Кәсіпорында бірлестіру тәртібінде жартылай фабрикаттарды және 

жабдықтау бұйымдарын сатып алу құны жоспардағы 360 мың теңгенің орына 
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390 мың теңгені құрды. Бірлестіру деңгейінің өзгеруін анықтау керек. 

 

ТАҚЫРЫП 4. ЖҰМЫС ОРНЫ ЖӘНЕ ОНЫ РАЦИОНАЛДЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ МІНДЕТТЕРІ 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Жұмыс орны: мәні және жұмыс орнының жіктелуі 

2. Жұмыс орныны ұйымдастырудың шарттары 

3. Жұмыс орнын аттестациялаудың мәні, мақсаты, міндеттері және 

бағыттары 

Әдебиеттер: 1, 5, 7,9 

 
Дәріс 2 

1. Жұмыс орнын рационализациялаудың міндеттері мен бағыттары  

2. Жұмыс орнын рационализациялаудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігі 

Әдебиеттер: 1, 5, 7,9 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Жұмыс орнын аттестациялаудың мәні, мақсаты, міндеттері және 

бағыттары 

2. Жұмыс орнын рационализациялаудың міндеттері мен бағыттары және 

оның әлеуметтік-экономикалық тиімділігі 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Берілген есептерді шығару 

2. Реферат дайындау 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар 

− Жұмыс орны: мәні және жұмыс орнының жіктелуі 

− Жұмыс орныны ұйымдастырудың шарттары 

− Жұмыс орнын аттестациялаудың мәні, мақсаты, міндеттері және 

бағыттары 

− Жұмыс орнын рационализациялаудың міндеттері мен бағыттары және 

оның әлеуметтік-экономикалық тиімділігі 

2. Келесі есепті шығарыңыз:  

2.1 Кәсіпорындағы жинақтау жұмысын атқаратын жұмысшылардың санын 

табу керек, егер оларға – 148 өнім еңбек өнімділігінің ауысымды нормасы 

бекітілген болғанда, ал өзара байланысты жалғасын тапқан операциялар 

бойынша еңбек сыйымдылығы 0,25; 0,75; 0,5; 1,0; 0,75 минутты құрағанда. 

2.2 Бір жұмыс орнында қызмет көрсету мөлшері – 1,6 сағат, жұмыс ауысу 

ұзақтығы – 8 сағат. Бір жұмысшының жұмыс орнын анықтау керек. 

2.3 бір жұмысшының уақыт мөлшер бірлігі 2 адам-сағатты құрады, 8-сағатта 

өнім мөлшері бір ауысуда – 4 бірлік. Ұйымдастыру шараларын жүргізгеннен 
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кейін уақыт мөлшері 5 пайызға төмендеді. Жаңа уақыт бірлігі белгіленді, сол 

жағдайда өндіру мөлшерінің көтеру пайызын анықтау керек. 

3. Рефераттарды қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Жұмыс орныны ұйымдастыру ерекшеліктері 

− Аттестациялаудың мәні, мақсаты, міндеттері және бағыттары 

 

2-МОДУЛЬ. ЕҢБЕКТІ НОРМАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 
ТАҚЫРЫП 5. ЕҢБЕКТІ НОРМАЛАУДЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ 

ҚАҒИДАЛАРЫ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 
1.  «Еңбекті нормалау» түсінігі. Кәсіпорынды басқарудағы қызметі, түрлері 

және ролі 

2. Еңбекті нормалау бойынша негізгі ережелер 

3. Еңбек нормаларын ғылыми негіздеудің мәні  

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Дәріс 2 

1. Еңбек нормаларын ғылыми негіздеудің әдістері 

2. Кәсіпорында қолданылатын еңбек бойынша нормативтік материалдар 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Еңбекті нормалау бойынша негізгі ережелер 

2. Еңбек нормаларын ғылыми негіздеудің мәні және әдістері 

3. Кәсіпорында қолданылатын еңбек бойынша нормативтік материалдар 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Берілген есептерді шығару 

2. Тақырып бойынша презентация дайындау 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Сұрақтар: 

− «Еңбекті нормалау» түсінігі. Кәсіпорынды басқарудағы қызметі, түрлері 

және ролі 

− Еңбекті нормалау бойынша негізгі ережелер 

− Еңбек нормаларын ғылыми негіздеудің мәні және әдістері 

− Кәсіпорында қолданылатын еңбек бойынша нормативтік материалдар 

2. Келесі есепті шығарыңыз: «Аяқ киім» секциясындағы бір саудагердің 

қызмет көрсетуінің айлық нормасын анықтау керек, егер жұмыс сменасының 

ұзақтығы – 480 мин., бір клиентке қызмет көрсету (шығарылым) уақыты 

нормасы – 264 с., негізгі уақыт үлесі – 0,4, бір қызмет көрсетілген сатып 

алушыға тиесілі шығарылым саны – 1,3; бір сатып алушыға тиесілі айналым 

сомасы – 500 теңге, айдағы жұмыс күндерінің саны  – 21 болса 
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3. Презентацияларды қорғау және қарсы пікір білдіру: 

- Еңбек нормаларын ғылыми негіздеудің мәні және әдістері 

- Кәсіпорынды басқарудағы қызметі, түрлері және ролі 

 
ТАҚЫРЫП 6. ЖҰМЫС УАҚЫТЫ ШЫҒЫНДАРЫ ЖІКТЕЛУІ 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Жұмыс уақытының түсінігі мен маңызы 

2. Жұмыс уақытының жіктелуі, құрылымы 

3. Жұмыс уақытының құрылымы 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Дәріс 2 

4. Жұмыс уақытын зерттеу әдістері 

5. Алынған нәтижелерді талдау 

6. Жұмысшы хронометражы және жұмыс уақытының фотосуреті 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Жұмыс уақыты: түсінігі, жіктелуі, құрылымы 

2. Жұмыс уақытын зерттеу әдістері 

3. Алынған нәтижелерді талдау 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Берілген есептерді шығару 

2. Тест сұрақтарына дайындалу 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар: 

− Жұмыс уақыты: түсінігі, жіктелуі, құрылымы 

− Жұмыс уақытын зерттеу әдістері 

− Алынған нәтижелерді талдау 

− Жұмысшы хронометражы және жұмыс уақытының фотосуреті 

3. Келесі есепті шығарыңыз:  

3.1 Цехтағы 26 жұмысшы смена бойында құрылғыларды қайта жөндеуге 645 

мин. жұмсаған жағдайда олардың мамандандырылу деңгейі қанша болады? 

3.2 Аусым бойынша уақыт нормасын және өңдеу нормаларын есептеңіз: 

оперативтік уақыт нормасы – 15 мин; жұмыс орның қызмет көрсету уақыты  - 

оперативтік уақытының 5%, демалу және жеке қажеттіліктерге уақыт – 

оперативтік уақытының 2% оперативного времени; аусым ұзақтығы– 8 сағат. 

3.3 Кестедегі мәліметтер бойынша жұмыс уақытын қолдану коэффициентің 

және еңбек өнімілігінің өзгеруін есептеңіз. 

№ Жұмыс уақыты шығындары Ұзақтылық, 

мин 

1 Дайындалу-қорытынды 20 



 15

2 Оперативті 360 

3 Жұмыс орнында қызмет көрсету 40 

4 Ұйымдық және техникалық мәселелер бойынша 

үзілістер 

25 

5 Жұмысшыларға байланысты үзілістер, 

Соның ішінде реттелген 

35 

20 

6 Аусым ұзақтығы 480 

 
ТАҚЫРЫП 7. ЕҢБЕК БОЙЫНША НОРМАЛАР МЕН НОРМАТИВТІК 

МАТЕРИАЛДАР ЖҮЙЕСІ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 
1. «Еңбек нормасы» және «еңбек нормативі» ұғымдарының мәні мен 

мағынасы 

2. Еңбек нормасы және оның жіктелуі 

3. Еңбек нормаларын негіздеу түрлері  

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 

Дәріс 2 
4. Еңбек нормаларын негіздеу әдістері 

5. Уақыт нормасы құрамы 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Еңбек нормасы және оның жіктелуі 

2. Нормаларды негіздеу түрлері мен әдістері 

3. Уақыт нормасы құрамы 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Тест сұрақтарына дайындалу 

3. Берілген есептерді шығару 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар: 

− Еңбек нормасы түсінігіне сипатама беру 

− Еңбек нормасының жіктелуі 

− Нормаларды негіздеу түрлері мен әдістері 

− Уақыт нормасы құрамы 

2. Тест сұрақтары: 

1. Пәннің мақсаты болып табылады: 

- студенттерді кәсіпорындағы еңбекті ұйымдастырудың, нормалаудың және 

еңбекақы төлеудің қазіргі заманғы ыңғайлары мен әдістеріне үйрету 

- жеке және ұжымдық еңбек процестерін ұйымдастыру, жұмыс орындарын 

қамтамасыз ету мен жоспарлау бойынша білімдерді алу 



 16

- рационалды еңбек мерзімі мен демалыстың жетекші әдістерін зерттеу, 

жағымды еңбек жағдайын құру 

- еңбек процестері мен жұмыс уақыты шығындарын, әр түрлі өндірістік 

жағдайлардағы еңбекті нормалауды зерттеу бойынша білімдер алу 

- еңбекақы төлеудің қазіргі заманғы ыңғайлары мен әдістерін зерттеу 

2. Еңбекті ұйымдастыру – бұл: 

- Еңбек үрдістері элементтерін реттеу үрдісі 

- Бұл ресурстарды адам өз қажеттілігін, үй шаруашылығында тұтынуға 

немесе экономикалық ауысым үшін өндіру, т.б. 

- Қалдық материалдарды дайын тауарларға айналдыру үрдісі немесе, 

адамдардың бақылауымен қатысты. 

- Бұл жалпы жинақталған еңбек пәнінің орнының формаларының, көлемі, 

жағдайы, құрылымының өзгерісі. 

- Қызметкерлердің еңбек жиынтығы, еңбек қызметінің жалпыжинақталған 

өзгерісіне бағыттылығы. 

3. Еңбек үрдісі ретінде 

- Бұл ресурстарды адам өз қажеттілігіне, үй шаруашылығында 

тұтынуғанемесе экономикалық ауысым үшін өндіру, т.б 

- Қалдық материалдарды дайын тауарға айналдыру үрдісі не адамдардың 

бақылауымен қатысты. 

- Бұл жалпы жинақталған еңбек пәнінің орнының, формаларының, көлемі, 

жағдайы, құрылым өзгерісі. 

- Қызметкерлердің еңбек жиынтығы, еңбек қызметінің жалпы жинақталған 

өзгерісіне бағыттылығы. 

- Еңбек үрдістері элементтерін реттеу үрдісі 

4. Өндірістік үрдіс 

- бұл ресурстарды адам өз қажеттілігіне, үй шаруашылығында тұтынуға 

немесе экономикалық ауысым үшін өндіру, т.б. 

- Бұл жалпы жинакталған еңбек пәнінің ортаның формаларының, көлемі, 

жағдайы, құрылым өзгерісі. 

- қалдық материалдарды дайын тауарға айналдыру үрдісі немесе адамдардың 

бақылауымен қатысты. 

- еңбек үрдістері элементтерін реттеу үрдісі. 

- Қызметкерлердің еңбек жиыентығы еңбек қызметінің жалпы анықталған 

өзгерісіне бағыттылығы. 

5. Өндірістік операция 

- бір жұмыс орнында бір жұмыскер немесе бірнеше жұиыскерлер тобымен 

бір еңбек зат төңірегінде орындалатын еңбек үрдісінің бір бөлігі 

- мақсатты бекітілуі бар және өзгермеген еңбек заты кезінде қолданылатын, 

еңбек қимылдарынан құралатын операцияның технологиялық аяқталмаған 

бөлігі 

- жеке бір мақсатты байланыстағы үздіксіз орындалатын еңбек 

қозғалыстарының кешені 

- еңбек ету үрдісі кезінде жұмыскердің аяқ, қолының, саусақтарының бір 

ретті қозғалысы 
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- қолданылып отырған құрал- жабдық сипатына және еңбекзатына әсер ету 

тәсілі 

6. Жұмысқа қабылдау 

- бір немесе бірнеше жұмыскерлер тобымен бір жұмыс орнында еңбек 

пәнімен орындалатын еңбек процессінің бөлігі 

- белгілі бір бір мақсаты бар және өзгермеген еңбек заты мен құралдар 

негізінде орындалатын еңбек әрекеттерінің жиынтығынан құралған 

операцияның технологиялық аяқталған бөлігі 

- үздіксіз орындалатын және бір мақсатпен біріккен еңбек қимылдарының 

жиынтығы 

- еңбек ету үрдісі кезінде жұмыскердің аяқ, колы, саусақтарының бір 

реттіқозғалысы 

- еңбек құралына және қолданылатын құрал- жабдықтың сипатына әсер ету 

тәсілі 

7. Еңбек бөлінісінің түрлері 

- Функционалды 

- экономикалық 

- әлеуметтік 

- психофизиологиялық 

- физиологиялық 

3. Келесі есепті шығарыңыз:  

3.1 Хронометраж мәліметтері бойынша оперативті уақыт нормасын, даналық 

уақыт нормасын және аусымда бұйымды өңдеу нормасын анықтаңыз.  
№   

  

Амалдардың 

атаулары 

Бақылаудың  
реттік нөмірі 

Соммасы  Бақыла

у саны 

 Орташа 

мағынасы 

 1 2 3 4 

 Байқау уақыты 

1 Баллонға элементті 

қойыңыз 

7 8 10 20 45 4 11,25 

2 Құрылғыны іске 

қосыңыз және 

дайындамаға 

құралы әкеліңіз 

3 4 4 4 15 4 3,75 

3 Бұйымды тарту 700 730 710 715 2855 4 713,75 

4 Суппортты жоққа 

шығару және 

машинаны тоқтату 

3 3 10 4 20 4 5 

5 Бұймды алып 

тастау 

5 6 6 5 22 4 5,5 

Жедел уақытының 

нормасы 

            
739,25  

 

3.2 Кестедегі мәліметтер бойынша жұмыс уақытын қолдану мен  жұмыс 

уақытын жоғалту коэффициентттерін және еңбек өнімілігінің өзгеруін 

есептеңіз. 
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№ Жұмыс уақыты шығындары Уақыт түрі Уақыт, мин 

1 Жұмысты қабылдау және тапсыру   8 

2 Жұмысты орындау тәртібінің нұсқаулары   12 

3 Жедел жұмыс әдістерін орындау   380 

4 Күту   15 

5 Нұсқауларды күту   15 

6 Ақауларды түзету   3 

7 Жеке жұмыстармен сөйлесу және жүру   4 

8 Демалу және жеке қажеттіліктерге үзілістер   22 

9 Жұмыс орынын дайындау және жинақтау   17 

10 Жұмысты кеш бастау және ерте ақтау    4 

 
ТАҚЫРЫП 8. ЕҢБЕКТІ НОРМАЛАУ ӘДІСТЕРІ 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Еңбекті нормалаудың техникалық және экономикалық факторлар есебі 

2. Еңбекті нормалаудың психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар 

есебі 

3. Аналитикалық әдістер 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

Дәріс 2 
1. Нормаларды орындау коэффициенттері 

2. Мүмкін және оптималды еңбек нормалары 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 
1. Техникалық, экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік 

факторлар есебі 

2. Аналитикалық әдістер 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар  

1. Тақырып бойынша тест сұрақтарына дайындалу 

2. Презентация 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар 

− Техникалық және экономикалық факторлар есебі 

− Психофизиологиялық және әлеуметтік факторлар есебі 

− Аналитикалық әдістер 

2. Тест сұрақтары: 

1. Цехішілік еңбек кооперациясы 

- технолоргиялық немесе заттық белгісі бойынша орындалады  

- жеке бригадалар мен аумақтар арасындағы кооперация  

- жеке орындаушылар мен бригадалар арасындағы өндірістік байланыстарды 

регламенттейді  
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- әр түрлі қызмет көрсету жүйелерін қолдану арқылы әр түрлі формаларда 

жүзеге асады  

- жоспарлы – ескерту формасында жүзеге асады  

2. Аумақ ішілік еңбек кооперациясы 

- технолоргиялық немесе заттық белгісі бойынша орындалады  

- жеке бригадалар мен аумақтар арасындағы кооперация  

- жеке орындаушылар мен бригадалар арасындағы өндірістік байланыстарды 

регламенттейді  

- әр түрлі қызмет көрсету жүйелерін қолдану арқылы әр түрлі формаларда 

жүзеге асады  

- жоспарлы – ескерту формасында жүзеге асады  

3. Негізгі және көмекші қызметкерлер арасындағы еңбек кооперациясы 

- технолоргиялық немесе заттық белгісі бойынша орындалады  

- жеке бригадалар мен аумақтар арасындағы кооперация  

- жеке орындаушылар мен бригадалар арасындағы өндірістік байланыстарды 

регламенттейді  

- әр түрлі қызмет көрсету жүйелерін қолдану арқылы әр түрлі формаларда 

жүзеге асады  

- жоспарлы – ескерту формасында жүзеге асады  

4. Жұмыскерлер санына байлнысты жұмыс орындарының сипаттамасы 

- жеке 

- қол еңбегін қолданатын жұмыс орындары 

- калып жағдайларымен 

- ауыр физикалық еңбекпен 

- зиянды жағдайлармен 

5. Еңбекті механикаландыру дәрежесіне байланысты жұмыс орындарының 

сыныптамасы 

- жеке 

- қол еңбегін қолданатын жұмыс орындары 

- қалып жағдайларымен 

- ауыр физикалық еңбекпен 

- зиянды жағдайлармен 

6. Жұмыс орындарының сыныптамасы 

- жеке 

- қол еңбегін қолданатын жұмыс орындары 

- калып жағдайларымен 

- ауыр физикалық еңбекпен 

- зиянды жағдайлармен 

7. Техникалық деңгей бағалауы келесіні қарастырады 

- қолданыстағы технология мен құрал- жабдықтардың прогрессивтілігін 

- құрал-саймандардың, материялдардың сақтау, орналастыру ыңғайлылығын 

- жұмыс алаңының технологиялық жобалаудың салалық нормаларына сай 

келуін 

- әрекет етіп отырған материялдық және кңбек шығындарының деңгейін 

- жұмыс орнында ұйымдастырудың үздік формаларын қолдануды 
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3. Презентацияларды қорғау және қарсы пікір білдіру: 

1) Техникалық, экономикалық, психофизиологиялық және әлеуметтік 

факторлар есебі 

2) Аналитикалық әдістер 

4. Глоссарий 

5. Реферат қорғау және қарсы пікір білдіру: 

1) Нормаларды орындау коэффициенттері 

2) Мүмкін және оптималды еңбек нормалары 

 

ТАҚЫРЫП 9. ӨНДІРІСТІ БАСҚАРУДАҒЫ ЖҰМЫС УАҚЫТЫНЫҢ 
ХРОНОМЕТРАЖЫ 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Жұмыс күнін нормалау хронометражының мәні мен маңызы 

2. Хронометражды жүргізудің ережелері мен талаптары 

3. Хронометражды жүргізу әдістері 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Дәріс 2 

1. Хронометраждың кезеңдері 

2. Хронометраждың нәтижесін қорытындылау 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 
4. Жұмыс күнін нормалау хронометражының мәні мен маңызы 

5. Хронометражды жүргізудің ережелері мен талаптары 

6. Хронометражды жүргізу әдістері 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Тақырып бойынша тест сұрақтарына дайындалу  

2. Берілген есептерді шығару 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

 
1. Сұрақтар: 

1. Еңбек көрсеткіштері, олардың өзара байланысы 

2. Еңбекақы төлеудің шығындарын бағалау 

3. Еңбек өнімділігі деңгейін бағалау 

4. Жұмысшылардың саны мен құрамын талдау 

2. Тест сұрақтары: 

1. Хронометражды жүргізу мақсаты: 

1) жұмыс уақытының шығыны мен жоғалтуларын анықтау, еңбек нормасын 

бекіту 
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2) әрекет етуші нормаларды тексеру және жұмыс уақытын жоғалту 

себептерін анықтау; 

3) еңбек нормасын және олардың орындалмау себептерін анықтау, 

нормативтерді өңдеу және алдынғы қатарлы тәжірибені зерттеу; 

4) жұмыс уақытының шығынын және жоғалтуларын анықтау, олардың 

себептерін зерттеу. 

 

2. Алдына қойған мақсатына байланысты хронометраж келесі әдістермен 

жүзеге асырылады: 

1) бақылау;  

2) сұрақ жауап; 

 3) эксперимент;  

4) жеке есептеулер;  

5) ағымдағы уақыт бойынша.  

 

ТАҚЫРЫП 10. КӘСІПОРЫН ПЕРСОНАЛЫН БАҒАЛАУДАҒЫ 
ЖҰМЫС УАҚЫТЫН СУРЕТКЕ ТҮСІРУ 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Жұмыс уақытын суретке түсірудің қажеттілігі 

2. Жұмыс күнін суретке түсірудің артықшылықтары мен кемшіліктері 

3. Жұмыс уақытын суретке түсіруді жетілдіру жолдары 

 
Дәріс 2 

1. Жұмыс күнін суретке түсіру процессі 

2. Қажетті уақытты есептеу әдістері 

3. Жұмыс уақытын суретке түсіруді автоматтандыру  

 

Семинар сабағының жоспары (2 сағат) 
1 сабақ 

1. Жұмыс күнін суретке түсірудің артықшылықтары мен кемшіліктері 

2. Жұмыс уақытын суретке түсіруді жетілдіру жолдары 

3. Қажетті уақытты есептеу әдістері 

 

СӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Тақырып бойынша тест сұрақтарына дайындалу  

2. Берілген есептерді шығару 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

 
1. Сұрақтар: 

5. Еңбек көрсеткіштері, олардың өзара байланысы 

6. Еңбекақы төлеудің шығындарын бағалау 

7. Еңбек өнімділігі деңгейін бағалау 

8. Жұмысшылардың саны мен құрамын талдау 
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2. Тест сұрақтары: 

1. Жұмыс уақытын суретке түсіруді жүргізу мен өңдеудің ерекшелігінің 

бірмезгілдік бақылау әдісі мыналардан тұрады: 

1) қадағалаудың жұмысбастылық парағына жұмыс пен үзілістің әрбір 

элементі, ағымдағы уақыт бойынша жазылады, әрбір элементтің аяқталу 

уақыты көрсетіледі; 

2) бақылау нәтижесі индекстер немесе қажетті әрекеттер саны алдын ала 

анықталғаан шартты белгілердің көмегімен жүргізіледі; 

3) бақылау қағазында жоғалған жұмыс уақыты және олардың тудыратын 

себептері тіркеледі; 

4) операцияның әрбір элементінің атқарылған уақытының орташа көлемі 

есептеледі 

2. Жұмыс уақытының шығынын зерттеуде қолданылатын әдіс: 

1) тікелей өлшеу;  

2) салыстырмалы талдау; 

3) корреляция  

4) деркездік бақылау; 

5) бақылауды салыстыру. 

 

ТАҚЫРЫП 11. ӨНДІРІСКЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША 
ЖҰМЫСТАРДЫ НОРМАЛАУ. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЕҢБЕГІН 

НОРМАЛАУ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 
1. Өндіріске қызмет көрсетумен айналысатын жұысшылардың еңбегін 

нормалау ерекшеліктері 

2. Нормалар түрлері және оларды есептеу әдістері 

3. Нормаларды есептеу әдістері 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Дәріс 2 

1. Басшылардың еңбегінің ерекшелігі және оларға еңбекақы төлеу  

2. Мамандардың және басқа да қызметкерлердің еңбегінің ерекшелігі және 

оларға еңбекақы төлеу 

3. Қызметкерлер еңбегін нормалауда қоданылатын нормалар мен 

нормативтер түрлері 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Өндіріске қызмет көрсетумен айналысатын жұысшылардың еңбегін 

нормалау ерекшеліктері 

2. Нормалар түрлері және оларды есептеу әдістері 

3. Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметкерлердің еңбегі 

ерекшелігі 
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4. Қызметкерлер еңбегін нормалауда қоданылатын нормалар мен 

нормативтер түрлері 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Тақырып бойынша тест сұрақтарына  дайындалу 

2. Тақырып бойынша презентация дайындау 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар: 

− Өндіріске қызмет көрсетумен айналысатын жұысшылардың еңбегін 

нормалау ерекшеліктері 

− Нормалар түрлері және оларды есептеу әдістері 

− Басшылардың, мамандардың және басқа да қызметкерлердің еңбегі 

ерекшелігі 

− Қызметкерлер еңбегін нормалауда қоданылатын нормалар мен 

нормативтер түрлері 

2. Тест сұрақтары: 

1. Жұмыс уақытының режимі 

- жеке санаттағы жұмыскерлер үшін нормаланбаған жұмыс режимі 

- жұмыс күні бойындағы үзіліс (ауысым) 

- күн сайынғы демалыс 

- демалыс күндер (апта сайынғы демалыс) 

- мерекелік күндер 

2. Ауысымішілік еңбек және демалыс режимі келесіні анықтайды: 

- ауысымның басталу және аяқталу уақыты, ұзақтығы  

- жұмыс және демалыс күндерінің саны  

- демалыс күндерін ұсыну тәртібі  

- мерекелік күндер саны  

- демалыс ұзақтығы  

3. Апталық еңбек және демалыс режимі келесіні анықтайды 

- ауысымның басталу және аяқталу уақыты, ұзақтығы  

- жұмыс және демалыс күндерінің саны  

- демалысты өткізу формалары 

- мерекелік күндер саны 

- демалыс ұзақтығы 

4. Жылдық еңбек және демалыс режимі келесіне анықтайды 

- ауысымның басталу және аяқталу уақыты, ұзақтығы  

- жұмыс және демалыс күндерінің саны  

- демалысты өткізу формалары 

- мерекелік күндер саны 

- демалыс ұзақтығы 

5. Еңбек жағдайын және техника қаупсіздігін бағалау келесіне қарастырады 

- еңбек жағдайының санитарлық-гигиеналық талаптарға сай келуін талдау 

- құрал-саймандардың, материялдардың сақтау, орналастыру ыңғайлылығын 
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- жұмыс алаңының технологиялық жобалаудың салалық нормаларына сай 

келуін 

- әрекет етіп отырған материялдық және кңбек шығындарының деңгейін 

- жұмыс орнында ұйымдастырудың үздік формаларын қолдануды 

3. Презентацияларды қорғау және қарсы пікір білдіру: 

1) Персонал еңбегінің нәтижесін бағалау 

2) Персоналды басқару қызметтерінің жұмысын бағалау 

 

3-МОДУЛЬ. КӘСІПОРЫНДА ЕҢБЕКАҚЫНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 

ТАҚЫРЫП 12. ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ: МӘНІ 
ЖӘНЕ ЭЛЕМЕНТТЕРІ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 
1. Кәсіпорындағы еңбекақы төлеуді ұйымдастырудың мәні  

2. Кәсіпорындағы еңбекақы төлеуді ұйымдастырудың элементтері 

3. Кәсіпорын жұмысшылары табыстарының құрылымы 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Дәріс 2 

1. Еңбекті нормалау еңбекақы төлеуді ұйымдастыру элементі ретінде 

2. Қосымша (қосалқы) төлемдер, үстемелер және өтемақылар 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Кәсіпорындағы еңбекақы төлеуді ұйымдастырудың мәні және элементтері 

2. Кәсіпорын жұмысшылары таыстарының құрылымы 

3. Еңбекті нормалау еңбекақы төлеуді ұйымдастыру элементі ретінде 

4. Қосымша (қосалқы) төлемдер, үстемелер және өтемақылар 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар  

1. Тақырып бойынша тест сұрақтарына дайындалу 

2. Кәсіпорын бойынша еңбекақы төлеуді ұйымдастыру бойынша мини-

зерттеу жүргізу 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар: 

4. Кәсіпорындағы еңбекақы төлеуді ұйымдастырудың мәні және элементтері 

5. Кәсіпорын жұмысшылары таыстарының құрылымы 

6. Еңбекті нормалау еңбекақы төлеуді ұйымдастыру элементі ретінде 

7. Қосымша (қосалқы) төлемдер, үстемелер және өтемақылар 

2. Тест сұрақтары: 

1. Еңбекті ұйымдастыру объектісі: 

- нарықтық қатынастарды құру шамасына қарай еңбекті ұйымдастыру 

мағнасының төмендеуі  
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- еңбектің оптималды қауырттылығын қамтамасыз ету  

- өнімді өндіру уақытын азайту, еңбек тиімділігінің артуы  

- жоғарыда аталғандар  

- еңбекті ұйымдастыру үрдісін өзге өндірістік элементтерден оңашалау  

2. Технологиялық бөлініс  

- еңбек қызметінің түрлерін және оған сәйкес келетін жұмыскерлер тобын 

ерекшелеу  

- жалпы бір технологиялық үрдістің бірнеше жеке үрдістерге, кезеңдерге 

және өндірістік операцияларға бөлінуі. 

- өндірістік бригадалардың белгілі бір типтері мен құралдарын ерекшелеу 

- еңбек қызметінің түрлерін және оған сәйкес келетін жұмыскерлер тобын 

оңашалау  

3. Технологиялық процесті жүзеге асыру уақыты негізгі уақыт 

- машиналық уақыт 

- көмекеші уақыт  

- қарапайым уақыт  

- қол уақыты  

- дайындық қорытынды уақыт 

4. Цехаралық еңбек кооперациясы 

- технолоргиялық немесе заттық белгісі бойынша орындалады 

- жеке бригадалар мен аумақтар арасындағы кооперация 

- жеке орындаушылар мен бригадалар арасындағы өндірістік байланыстарды 

регламенттейді 

- әр түрлі қызмет көрсету жүйелерін қолдану арқылы әр түрлі формаларда 

жүзеге асады 

- жоспарлы – ескерту формасында жүзеге асады 

 

ТАҚЫРЫП 13. ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУ ФОРМАСЫ МЕН ЖҮЙЕСІ ОНЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Еңбекақы төлеу формаларын таңдау 

2. Еңбекақы төлеу жүйелерін тағайындау 

3. Еңбекақы төлеудің жаңа жүйелері 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Дәріс 2 

1. Еңбекақы төлеудің мерзімдік жүйесі 

2. Еңбекақы төлеудің кесімдік жүйесі 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Еңбекақы төлеу формалары мен жүйелерін тағайындау 

2. Еңбекақы төлеудің мерзімдік жүйесі 

3. Еңбекақы төлеудің кесімдік жүйесі 
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СӨЖ арналған тапсырмалар  
1.  Тақырып бойынша глоссарий құру 

2. Тақырып бойынша тест сұрақтарына дайындалу 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар: 

4. Еңбекақы төлеу формалары мен жүйелерін тағайындау 

5. Еңбекақы төлеудің мерзімдік жүйесі 

6. Еңбекақы төлеудің кесімдік жүйесі 

7. Еңбекақы төлеудің жаңа жүйелері 

2. Тест сұрақтары: 

1. Еңбек бөлінісінің қандай түрінің арқасында жұмыс орнында операциялар 

қалыптасады 

- Технологиялық 

- Функционалдық 

- кәсіби 

- Квалификациялық 

- жеке- дара 

2. Жұмыс уақытының фото суреті 

- қайталанатын операция элементтерін зерттеу 

- дайындық- қорытынды жұмысын зерттеу 

- ауысым бойында технологиялық құралдарды пайдалану ретін, ұзақтығын, 

кезектілігін реттеу 

- жұмыс орнында қызмет ету периодтылығын зерттеу 

- аталғандардың барлығы 

3. Өндірістік тапсырманы орындау уақыты жіктеледі 

- дайындық- қорытынды, негізгі уақыт, жұмыс орнына қызмет көрсету 

уақыты 

- техникалық қызмет көрсету уақыты, негізгі және көмекші уақыт 

- дайындық қорытынды, оперативті уақыт. 

- негізгі уақыт, оперативті уақыт 

- негізгі уақыт, көмекші уақыт 

4. Бір жұмыс сағатындағы энергия шығыны 250 ккал. егер, бұл калориялар 

жұмыскермен бұдан аз уақытта жұмсалатын болса, онда 

- қосымша тамақтандыру қажет 

- еңбек ақысын өсіру 

- моральды марапаттау 

- демалыс уақытын ұзату 

- дұрыс жауабы жоқ 

5. Аталғандардың қайсысы қол еңбегіне жатады? 

- тігін машинасымен тігу 

- бөлшектерді слесарлық өңдеу 

- шыны массасын өңдеу 

- станоктарды бөлшектерді өңдеу 

- дұрыс жауабы жоқ 
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6. Автоматтандырылған процеске жатады  

- өнімдерді дайындау және жинау 

- өнімдерді станокта өңдеу 

- автоматты станокта мата өңдеу 

- термиялық үрдіс 

- өнімдерді слесарлық өңдеу 

 

ТАҚЫРЫП 14. ЕҢБЕКАҚЫ ТӨЛЕУДІҢ ТАРИФТІК ЖӘНЕ 
ТАРИФТІК ЕМЕС ЖҮЙЕСІ 

Дәріс жоспары (2 сағат) 
Дәріс 1 

1. Тарифтік жүйенің түсінігі мен элементтері 

2. Еңбекақы төлеудің тарифтік жүйесі бөлек элементтерінің сипаттамасы 

3. Еңбекақы төлеудің тарифтік емес жүйесі 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Дәріс 2 

1. Тарифтік емес еңбекақының формалары  

2. Тарифтік емес еңбекақының артықшылықтары және қолданылу 

ерекшеліктері 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 
Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 

1. Тарифтік жүйенің түсінігі мен элементтері 

2. Еңбекақы төлеудің тарифтік жүйесі бөлек элементтерінің сипаттамасы 

3. Еңбекақы төлеудің тарифтік емес жүйесі 

4. Тарифтік емес еңбекақының формалары, олардың артықшылықтары және 

қолданылу ерекшеліктері 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Тақырып бойынша тест сұрақтарына дайындалу  

2. Нормативтік актілермен танысу 

 
ОСӨЖ арналған тапсырмалар 

1. Сұрақтар: 

− Тарифтік жүйенің түсінігі мен элементтері 

− Еңбекақы төлеудің тарифтік жүйесі бөлек элементтерінің сипаттамасы 

− Еңбекақы төлеудің тарифтік емес жүйесі 

− Тарифтік емес еңбекақының формалары, олардың артықшылықтары және 

қолданылу ерекшеліктері 

2. Тест сұрақтары: 

1. Тарифсіз жүйеде еңбекақы төлеу формасына келесі фактор жатпайды  

- жұмыскердің квалификациялық деңгейі  

- еңбекке қатысу коэффиценті  



 28

- еңбек өнімділігін арттыру  

- жұмыс уақыты  

-жалпы жұмыс нәтижелеріне үлесі  

2. Тарифтік жүйе еңбекақы төлеу жүйесінің келесі формаларында 

қолданылады  

- кесімді  

- комиссиондық  

- тарифсіз 

- мерзімді 

-еңбекті марапаттау 

3. Жұмыс уақыты мен тарифтік разрядқа байланысты төленетін еңдекақы 

формасы 

- кесімді  

- тарифсіз  

- мерзімді  

- кесімді прогрессивті  

- кесімді регрессивті  

4. Еңбекақыны төлеу қоры дегеніміз: 

- бұл жұмыскер мен қызметкердің келісім-шартқа байланысты нақты 

атқарған жұмысы үшін төленетін натуралды құн, барлық еңбекақы 

төлемдерінің жыиыны 

- бұл тұтынушы талабын жартылай немесе толықтай орындау процесі 

- адамның тіршілігі мен дамуы үшін қажетті, демек, айқын пайдалылыққа ие 

материалдық және рухани игіліктер жасау процессі 

- материалдық игіліктер мен қызметтердің бір субъектіден екінші субъектіге 

жылжу процесі және қоғамдық зат айырбасы арқылы өндірушілер мен 

тұтынушылардың қоғамдың байланыс нысаны 

- өндіріс нәтижесін нақты қажеттілікті қанағаттандыру үшін пайдалану 

процесі, ресурсқа салынған пайдалылықты алу процесі 

5. Шығарылған өнім көлемі мен санына байланысты төленетін еңбекақы 

формасы 

- үдемелі  

- тарифсіз 

- кесімді-үдемелі 

- мерзімді 

- тарифтік 

3. Нормативтік актілерді талдау 

 
ТАҚЫРЫП 15. КӘСІПОРЫНДАҒЫ СЫЙАҚЫ БЕРУДІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 
Дәріс жоспары (2 сағат) 

Дәріс 1 
1. Жұмыскерлерге берілетін сыйақының түсінігі мен түрлері 

2. Ағымдағы сыйақыны ұйымдастыру 

3. Бір реттік сыйақыны ұйымдастыру 



 29

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 

Дәріс 2 
1. Жұмыскерлерге берілетін сыйақының көрсеткіштері 

2. Сыйақы беру жүйесінің тиімділігі 

Әдебиеттер: 12, 15, 16 

 

Семинар сабағының жоспары (1 сағат) 
1. Сыйақының түсінігі мен түрлері 

2. Ағымдағы сыйақыны ұйымдастыру 

3. Бір реттік сыйақыны ұйымдастыру 

4. Сыйақы беру жүйесінің тиімділігі 

 
СӨЖ арналған тапсырмалар 

1.Тақырып бойынша тест сұрақтарына дайындалу  

2. Берілген есептерді шығару 

 

ОСӨЖ арналған тапсырмалар 
1. Сұрақтар: 

- Сыйақының түсінігі мен түрлері 

- Ағымдағы сыйақыны ұйымдастыру 

- Бір реттік сыйақыны ұйымдастыру 

- Сыйақы беру жүйесінің тиімділігі 

2. Тест сұрақтары: 

1. Сәттік бақылау әдісінің кемшіліктері  

- бақылау уақыты шектеулі, бақылауды тоқтатуға болмайды 

- бақылау нәтижесі орталанған шамалар болып табылады. Жұмыс уақытын 

шығындау туралы толық емес деректер.Орындалған операциялар реттілігі 

туралы деректердің кезектілігінің жоқтығы 

- зерттеу уақыты ұзақ және еңбекті көп қажет етеді 

- бір зерттеуші бірнеше қызметкерлер тобының уақыт шығындарын бір 

уақытта зерттей алады 

2. Еңбекақы төлеудің тарифтік жүйесі дегеніміз не? 

- бұл атқарылатын еңбектің түріне, қиындығына, шарттарына және сипатына 

байланысты сараланған түрде еңбекақы төлеуді қамтамасыз ететін 

нормативтер мен нормалардың жйыны 

- жұмыскерлерге кәсіби білімі мен еңбекке машықтануына байланысты 

белгілі бір санатты беруі 

- еңбекақы төлеудегі сараланған құрал, яғни ол әртүрлі топтағы 

жұмыскерлерге жұмысының қиындығына байланысты есептеледі 

- бұл жұмыс уақытының бірлігіндегі еңбекақының ақшалай формадағы 

абсолютті мөлшерінің көрінісі 

- есептеу кезінде жұмыскердің жасап шығарған өнімінің саны мен сапасы 

немесе істеген жұмыс көлемі ескеріледі 

3. Еңбекақы төлеудің тарифтік жүйесі келесі негізгі элементтерден тұрады:  
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- тарифтік – біліктілік анықтамалар, тарифтік тор,  

- тарифтік санаттар (разрядтар) және оларға сәйкес коэффициенттер,  

- тарифтік ставкалар (соның ішінде 1-санат), еңбекақыға қосылатын 

аудандық коэффициенттер, 

- тарифтік ставкаларға қосымша төлемдер мен белгілі еңбек жағдайынан 

ауытқулар болғаны үшін қосымша төлемдер 

- жоғарыда аталғандың жиынтығы 

4. Тарифтік-біліктілік анықтамалар мынадай түрлерге бөлінеді: 

- жұмыс пен жұмысшылардың кәсіби Біріңғай тарифтік-біліктілік 

анықтамасы 

- өндірістік саладағы жетекшілердің біліктілік анықтамасы 

- лауазымды басшылардың, қызметкерлер мен мамандардың біліктілік 

анықтамасы 

- бюджет аясындағы лауазымды қызметкерлердің біліктілік анықтамасы 

- жоғарыда аталғандың жиынтығы 

5. Жұмыскерлерді тарификациялау дегеніміз: 

- жұмыскерлерге кәсіби білімі мен еңбекке машықтануына байланысты 

белгілі бір санатты берүі 

- еңбекақы төлеудегі сараланған құрал, яғни ол әртүрлі топтағы 

жұмыскерлерге жұмысының қиындығына байланысты, сонымен қатар санат 

саны мен оларға сәйкес тарифтік коэффициенттердің абсолюттік немесе 

салыстырмалы бірліктерінен тұрады 

- бұл атқарылатын еңбектің түріне, қиындығына, шарттарына және сипатына 

байланысты сараланған түрде еңбекақы төлеуді қамтамасыз ететін 

нормативтер мен нормалардың жиыны 

- бұл жұмыс уақытының бірлігіндегі еңбекақының ақшалай формадағы 

абсолютті мөлшерінің көрінісі 

- есептеу кезінде жұмыскердің жасап шығарған өнімінің саны мен сапасы 

немесе істеген жұмыс көлемі ескеріледі 

3. Есептерді шығару 

3.1. Келесі мәліметтер бойынша жұмысшының кесімді еңбекақысын есептеу 

керек: 1 бұйымға еңбек шығын мөлшері – 0,4 адам-сағат, бұйымның 

бағалануы – 0,3068 теңге, 176 адам-сағат атқарылған, 485 бұйым өндірілген. 

Сыйақы 100 %- ға төленеді, орыдалған мөлшерге - 10%, әрбір артық 

орындаған пайызға - 15% кесімді еңбекақы төленеді. 

3.2. Келесі мәліметтер бойынша орта сағаттық тарифтік ставканы анықтау 

керек 

Разрядттар Жұмысшылар саны Сағаттық тарифтік 

ставка, теңге 

І 3 0.5000 

ІІ 4 0.5425 

ІІІ 3 6.5945 

IV 2 0.6725 

V 2 0.7670 

VI 1 0.8965 
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Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 
бағалау құралдары 

1 және 2 шептік бақылауды өткізу үшін сұрақтар. 
1 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар 

1. «Еңбекті ұйымдастыру және нормалау» пәні және міндеттері 

2. Еңбекті нормалаудың мәні 

3. Нарықтық экономика жағдайындағы еңбекті нормалаудың қажеттілігі 

4. «Еңбек нормасы» түсінігі 

5. Еңбекті нормалау бойынша нормативтік материалдар 

6. Еңбекті нормалаудың қызметтері 

7. Еңбекті нормалау бойынша мамандарға қойылатын талаптар 

8. Өндірістік, технологиялық және еңбек процестерінің өзара байланысы 

9. Өндірістік және еңбек процесінің құрылымы 

10. Өндірістік процестердің құрамдас бөліктерге бөлінуі 

11. «Жұмыс уақыты» түсінігі 

12. Атқарушының жұұмыс уақыты шығындары 

13. Құрал-жабдықты қолдану уақыты 

14. Уақыттың техникалық нормасы 

15. Өндірудің техникалық нормасы 

16. Жұмыс уақытының фотосуреті 

17. Бір сәттік байқаулар әдісі 
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18. Хронометраж 

19. Еңбек нормасы және нормативтері 

20. Еңбек нормасы жүйесі 

21. Еңбек нормасын оптимизациялау 

22. Еңбекті нормалаудың аналитикалық әдістері 

23. Аппаратуралық процестегі нормаларды бекіту әдістері 

24. Ағынды-жаппай өндірістегі еңбекті нормалау әдістері 

25. Микроэлементтер (МТМ) бойынша еңбекті нормалау әдістері 

26. Бригадалардағы еңбекті нормалау 

27. Мамандар мен қызметкерлер еңбегін нормалау 

28. Қосалқы жұмысшылар еңбегін нормалау 

29. Еңбек сыйымдылығы түрлері 

30. Еңбек сыйымдылығын есептеу әдістері 

31. Нормативті еңбек сыйымдылығын есептеу 

32. Еңбекті нормалаудың қосынды әдісі (тәжірибелі-статистикалық) 

33. Еңбекті нормалау бойынша жұмысты ұйымдастыру 

34. Кәсіпорындағы еңбекті нормалау деңгейі 

35. Еңбек нормасы орындалуы дәрежесі 

36. Еңбек нормасын кешендік негіздемесі 

37. «Жұмыс уақыты» фотосуретінің түрлері 

38. Нормалаудың аналитикалық-зерттеулік әдісі 

39. Нормалаудың аналитикалық-есептік әдісі 

40. Жұмыс уақыты шығындары бойынша хронометраждық мәліметтерді 

өңдеу 

41. Еңбекті нормалаудың тиімділігі 

42. Еңбек нормасын орындау есебі және бақылау 

43. «Еңбекті ғылыми ұйымдастыру» түсінігі 

44. Еңбекті ұйымдастырудың ғылыми негіздері 

45. Еңбекті ұйымдастырудың қағидалары 

46. Кәсіпорынның ұйымастырушылық жүйешігі 

47. Еңбекті бөлу және ұжымдастыру 

48. Еңбекті бөлу және ұжымдастырудың түрлері 

49. Еңбекті бөлу және ұжымдастырудың критерийлері 

50. Еңбекті бөлу және ұжымдастыруды жобалау 

 

2 шептік бақылау өткізуге арналған сұрақтар 
1. Мамандықтарды біріктіруді жобалау 

2. Өнеркәсіпте көп станокты қызмет көрсету 

3. Көп станокты қызмет көрсетуді ұйымдастыру формалары 

4. Еңбекті ұйымдастырудың бригадалық формасы 

5. Бригада түрлері мен типтері 

6. Бригада құрудың принциптері мен шарттары 

7. «Жұмыс орны» түсінігі 

8. Жұмыс орындарын ұйымдастыру 

9. Жұмыс орындарын ұйымдастыру кезінде эргонометриялық талаптар 
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10. Жұмыс орындарын ұйымдастыру кезінде биомеханика мен 

антропометрияны ескеру 

11. Жұмыс орындарына қызмет көрсету 

12. Жұмыс орындарына қызмет көрсету жүйесі 

13. Жұмыс орындарына қызмет көрсету мен оны ұйымдастыруды жобалау 

14. Жұмыс орындарының аттестациясы 

15. Жұмыс орнын бағлаудың критерийлері 

16. Жұмыс орнын бағлаудың санитарлық-гигиеналық критериялар  

17. «Еңбек шарттары» түсінігі 

18. Еңбек ауырлығы 

19. Еңбек жағдайының картасы 

20. Еңбек жағдайын бағалаудың интегралды әдісі 

21. Кәсіпорында еңбек режимдері 

22. Еңбек пен демалыс режимі 

23. Еңбек жағдайын әлеуметтік бақылау 

24. «Жұмыс уақыты» түсінігі 

25. Формы организации рабочего времени 

26. «Икемді жұмыс уақыты» түсінігі 

27. Жұмыс уақытының икемді кестелері 

28. Еңбек тәртібі 

29. Еңбек тәртібін әлеуметтік бақылау механизмі 

30. Еңбек тәртібінің деңгейін анықтау 

31. Еңбекті ұйымдастыру бойынша арнайы қызметтердің функциялары 

32. Ұйымдастырукдылық шараларды жоспарлау 

33. Ұйымдастырушылық шараларды енгізу 

34. Ұйымдастыру шараларын енгізу кезіндегі типтік шаралар 

35. Еңбекті ұйыцмдастыру деңгейін анықтау 

36. «Еңбекті ұйымдастырудың тиімділігі» түсінігі 

37. Еңбекті ұйымдастыру тиімділігінің жалпы және жеке көрсеткіштері 

38. Жұмыс уақытын қолдануды талдау әдісі 

39. Еңбекақы төлеу қорының құрылуы 

40. Еңбек нәтижелілігін талдау 

41. Персоналда қажеттілікті анықтау 

42. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру – принциптер мен міндеттер 

43. Бөлімшелер туралы қаулының құрамы  

44. Маманның функционалдық міндеттері туралы қаулының құрамы 

45. Жұмысшылар құрамы мен санын талдау әдістері 

46. Еңбекақыны құрайтын қаражаттар және олардың құрылымы 

47. НОТ – экономикалық тиімділікті анықтау 

48. Еңбек нормаларын енгізу 

49. Еңбек нормаларын қайта қарастыру 

50. Еңбек нормаларын ауыстыру 

51. Жұмыс уақытын ұйымдастыру формалары 

52. «Икемді жұмыс уақыты» түсінігі 
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Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 
Емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 

1.  «Еңбекті ұйымдастыру және нормалау» пәні және міндеттері 

2. Еңбекті нормалаудың мәні 

3. Нарықтық экономика жағдайындағы еңбекті нормалаудың қажеттілігі 

4. Еңбекті нормалау бойынша нормативтік материалдар 

5. Еңбекті нормалаудың қызметтері 

6. Өндірістік, технологиялық және еңбек процестерінің өзара байланысы 

7. Өндірістік және еңбек процесінің құрылымы 

8. Өндірістік процестердің құрамдас бөліктерге бөлінуі 

9. «Жұмыс уақыты» түсінігі 

10. Атқарушының жұмыс уақыты шығындары 

11. Құрал-жабдықты қолдану уақыты 

12. Уақыттың техникалық нормасы 

13. Өндірудің техникалық нормасы 

14. Жұмыс уақытының фотосуреті 

15. Бір сәттік байқаулар әдісі 

16. Хронометраж 

17. Еңбекті нормалаудың аналитикалық әдістері 

18. Аппаратуралық процестегі нормаларды бекіту әдістері 

19. Ағынды-жаппай өндірістегі еңбекті нормалау әдістері 

20. Микроэлементтер (МТМ) бойынша еңбекті нормалау әдістері 

21. Бригадалардағы еңбекті нормалау 

22. Мамандар мен қызметкерлер еңбегін нормалау 

23. Қосалқы жұмысшылар еңбегін нормалау 

24. Еңбек сыйымдылығы түрлері 

25. Еңбек сыйымдылығын есептеу әдістері 

26. Нормативті еңбек сыйымдылығын есептеу 

27. Еңбекті нормалаудың қосынды әдісі (тәжірибелі-статистикалық) 

28. Еңбекті нормалау бойынша жұмысты ұйымдастыру 

29. Еңбекті нормалаудың тиімділігі 

30. Еңбек нормасын орындау есебі және бақылау 

31. Еңбекті ұйымдастырудың қағидалары 

32. Кәсіпорынның ұйымастырушылық жүйешігі 

33. Еңбекті бөлу және ұжымдастыру 

34. Еңбекті бөлу және ұжымдастырудың түрлері 

35. Мамандықтарды біріктіруді жобалау 

36. Өнеркәсіпте көп станокты қызмет көрсету 

37. Көп станокты қызмет көрсетуді ұйымдастыру формалары 

38. Жұмыс орындарын ұйымдастыру 

39. Жұмыс орындарын ұйымдастыру кезінде эргонометриялық талаптар 

40. Жұмыс орындарын ұйымдастыру кезінде биомеханика мен 

антропометрияны ескеру 

41. Жұмыс орындарына қызмет көрсету жүйесі 
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42. Жұмыс орындарының аттестациясы 

43. Жұмыс орнын бағлаудың критерийлері 

44. «Еңбек шарттары» түсінігі 

45. Еңбек жағдайының картасы 

46. Кәсіпорында еңбек режимдері 

47. Еңбек тәртібі 

48. Еңбек тәртібін әлеуметтік бақылау механизмі 

49. Еңбек тәртібінің деңгейін анықтау 

50. Ұйымдастырукдылық шараларды жоспарлау 

 

 

 

Бағдарламаның қолданылу мерзімі ұзартылды: 
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