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Розділ 6. Набуття первинних професійних навичок з трудового права. 

Тема 6.3. Робочий час та час на відпочинок у трудовому законодавстві України 

Практичне заняття № 27-28 

            Тема заняття: Режим робочого часу та його види. Надурочна робота. 

Самостійна робота – 2 год. 

Мета заняття: формування у студентів професійних навичок щодо визначення режиму робочого 

часу, ведення обліку робочого часу, видів робочого часу, випадків застосування надурочних робіт. 

Студенти повинні: 
знати: поняття робочого часу, надурочних робіт, види та тривалість робочого часу, їх 

характеристику; студенти повинні удосконалити теоретичні знання, щодо видів робочого часу, 

обмеження застосування надурочних робіт та граничні норми застосування надурочних робіт, які 

вони отримали під час лекційних занять та виконуючи самостійну роботу. 

вміти: вирішувати ситуацій щодо визначення режиму робочого часу, ведення обліку робочого 

часу, застосування надурочних робіт. 

Забезпечення заняття 

Роздатковий матеріал: 

 Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. 

Наочність: Наочний посібник «Трудове право» для студентів кооперативних технікумів і  

коледжів.  

Технічні засоби навчання: персональний комп’ютер 

Література: 

1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України.-1996.-

№30.-Ст. 141. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 

 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке режим робочого часу? 

2. Охарактеризуйте загальні й спеціальні режими роботи. 

3. Які роботи вважаються надурочними та в яких випадках вони можуть застосовуватись? 

 

 

Методичні рекомендації 

Зміст роботи 

Практичне заняття № 27 

Ситуація 1. 

Директор ТзОВ “Шанс” у квітні цього року декілька разів звертався до кочегара Кіркорова 

П.В. з проханням залишитись після роботи, попрацювати, поки його не замінять, оскільки 

змінщик Кіркорова затримувався вдома,  через складну хворобу свого батька, яка підтверджена  

довідкою. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити: 

1. Правомірність директора ТзОВ.  

2. Який вид робочого часу застосувався у даному випадку? 

3. Як оформити юридично таку роботу? Оформіть необхідний документ. 

4. Чи встановлені законом обмеження щодо застосування цих робіт? 

5. Як оплачуються ці роботи? 

6. Чи можна надати відгул за таку роботу замість оплати? 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 
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Ситуація 2. 

До директора ТзОВ “Шанс” звернулась економіст Лозаренко М.В. з проханням встановити їй  

гнучкий графік роботи. Вона пояснювала, що приїжджає  на роботу з с. Дерезувате автобусом 

щодня  о 7.00, а зворотній  рейс – о 16.10.  

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити: 

1. Чи можливо встановлення Лозаренко М.В. гнучкий графік роботи? 

 2. Оформіть заяву від імені Лозаренко М.В. та відповідний наказ. 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

Ситуація 3. 

На одному з підприємств металургійного комплексу в кінці робочої зміни трапилася аварія, у 

результаті якої припинилося водопостачання підприємства. 

Директор підприємства видав наказ про застосування надурочних робіт для всіх працівників 

відповідної зміни, серед яких були й учні ПТУ, які проходили практику. 

Одна з працівниць зміни відмовилася від участі в надурочних роботах, повідомивши 

бригадира про те, що їй требу забрати  дитину з дитсадка і пішла додому. Наступного дня її було 

звільнено з роботи за прогул. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити: 

1. Кого не можна притягувати до надурочних робіт? 

2. Чи правомірно в даному випадку поступив директор? 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

Ситуація 4. 

Двойников працював сторожем на Харківському промкомбінаті з помісячним обліком 

робочого часу. В процесі роботи йому доручали роботи, що не входили в його обов'язки: 

розвантаження автотранспорту з різними матеріалами. Окрім того, він працював 1 та 7 січня. Два 

місяці йому не оплачували понадурочні роботи, хоча він працював цілодобово з розрахунку: одна 

доба роботи – дві доби відпочинку. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити: 

1. Чи має право Двойников на оплату часу, витраченого на вантажно-розвантажувальні роботи 

за тарифною ставкою вантажника?   

2. Чим відрізняється режим робочого часу працівника та режим роботи підприємства? 

3. Яка особливість роботи змінами? 

2. Чи працював він понаднормово і скільки годин? Розрахунки запишіть в зошити. 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми законодавства. 

 

Ситуація 5. 

Робітник, який працює з годинною системою оплати праці, відпрацював за зміну 11 годин, 

тобто-3 години надурочно. Годинна  тарифна ставка цього робітника 118 грн. 

Вам необхідно проаналізувавши ситуацію визначити:  

1. Як оплачується робота в надурочний час? 

2. Визначіть яку суму йому буде нараховано за роботу в цей день. 

3. Яким чином оплачується надурочна робота за іншими система обліку робочого часу або 

оплати праці 

Усі відповіді аргументувати з посиланням на норми чинного законодавства. 

 

Практичне заняття № 28 

Ситуація 6. 

Пелех, який пропрацював протягом місяця на посаді нічного приймальника хліба в магазині 

«Гарячий хліб», звернувся до роботодавця з вимогою здійснювати доплату за надурочну роботу, 

оскільки він щоночі працює по 7, а не по 6 годин. У доплаті Пелеху відмовили, пояснивши, що він 

виконує змінну роботу при шестиденному робочому тижні й приймали його спеціально для 

виконання нічної роботи. Пелех не погодився з таким вирішенням проблеми й звернувся з такими 
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питаннями до юрисконсульта: «Якою повинна бути тривалість роботи в нічний час і як можна 

вирішити спір, який виник?» 

Що порадить Пелеху юрисконсульт? 

 

Ситуація 7. 

У зв’язку з необхідністю ліквідації аварії на водогоні, що постачає воду місту, бригада 

працювала два дні (четвер і п’ятницю) у надурочний час по 4 години. Коли начальник 

міськводоконалу повідомив, що необхідно і в суботу працювати надурочно, двоє робітників 

відмовилися, за що їх було звільнено з роботи. Робітники звернулися до юрисконсульта з 

питанням: «Який порядок вирішення такої ситуації?» 

Ситуація 8. 

Бухгалтер Залізняк неодноразово на прохання головного бухгалтера залишалася після роботи 

для складання річного звіту. Після здачі звіту Залізняк пред’явила адміністрації вимогу про оплату 

17 годин, які, вона вважає, працювала надурочно. 

Адміністрація відмовила в оплаті надурочних робіт, пояснивши, що в неї ненормований 

робочий день, і тому вона повинна виконувати стільки роботи, скільки передбачено її посадовими 

обов’язками. Залізняк не погодилась з рішенням адміністрації і звернулася до комісії по трудових 

спорах. 

Яке рішення повинна прийняти КТС? Обґрунтуйте його. 

 Ситуація 9. 

Робітниці Івановій начальник цеху наказав залишитися працювати надурочно. Вона 

відмовилася, мотивуючи це тим, що з дитячого садка потрібно забрати трирічного сина. 

Чи законна вимога начальника цеху? 

Ситуація 10. 

Директор держлісгоспу видав наказ про організацію чергування працівників лісництв у суботу 

й неділю (вихідні дні) протягом пожежонебезпечного сезону (квітень-жовтень). До чергування 

залучаються працівники без їх згоди. Ця робота не оплачується і відгули за роботу у вихідні дні не 

надаються. 

Дайте юридичну оцінку діям директора. 

 

Самостійна робота – 2 год 

 Ситуація 11. 

Інженера з техніки безпеки деревообробного заводу Товкача було залишено після закінчення 

робочого дня на чергування по заводу на 6 годин. Через два дні Товкач звернувся до адміністрації 

заводу з проханням надати йому відгул, у чому йому було відмовлено. Товкач звернувся до 

юриста. Він хотів одержати відповідь на таке питання: «Чи може він залучатися до чергування і 

який порядок компенсації за чергування?». 

 

 

Домашнє завдання 
1. Закінчити роботу. 

2. Повторити матеріал. 

 


