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Тема лекції 11. Час відпочинку. 

План 

1. Поняття й види часу відпочинку. 

2. Характеристика видів відпочинку. 

      3.  Вихідні та святкові дні. 

      

 Самостійна робота № 12 - 2 год. 

1. Вихідні дні на підприємствах, зупинення роботи яких неможливе з 

виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного 

обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, 

пов'язаних з роботою транспорту. 

2. Оплата роботи у святковий, неробочий і вихідний день. 
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Шановні студенти, рекомендую вам для перегляду наступне відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=zVu_lCtNHX8  - 

відеолекція Види відпочинку. Робочий час і час відпочинку 

https://www.youtube.com/watch?v=UbhBGtRPczc  ВИДИ 

ВІДПУСТОК. Порядок надання відпусток. 

https://www.youtube.com/watch?v=YHPZfl27Xqw  - Які 

відпустки належать до щорічних. У відеоролику з’ясуєте, які відпустки 

належать до щорічних. Визначите, як правильно надавати щорічну відпустку, 

як розрахувати її тривалість. Є категорії працівників, яким Закон про відпустки 

встановлює щорічну основну відпустку збільшеної тривалості. Що це за 

категорії — засвоїте з відео. 

https://www.youtube.com/watch?v=u7-QGnnqTBE  - Щорічна 

відпустка та святкові дні: поєднуйте правильно  

 

1. Поняття й види часу відпочинку. 

 

    Відповідно до ст. 45 Конституції України кожен, хто працює, має 

право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого 

відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням 

скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої 

тривалості роботи у нічний час. Можливість реалізації цього права 

визначається законом, зокрема главою V КЗпП України. 

    Час відпочинку - проміжок часу, протягом якого працівник згідно із 

законодавством та локальними нормативними актами вільний від виконання 

трудових обов'язків і який він має право використовувати на свій розсуд. 

    Законодавством до часу відпочинку віднесено: 

    -  перерви протягом робочого дня (зміни); 

    * - перерви між робочими днями (змінами); 

    * - відпочинок між робочими тижнями; 

    * - святкові і неробочі дні; 

https://www.youtube.com/watch?v=zVu_lCtNHX8
https://www.youtube.com/watch?v=UbhBGtRPczc
https://www.youtube.com/watch?v=YHPZfl27Xqw
https://www.youtube.com/watch?v=u7-QGnnqTBE
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* - щорічні відпустки. 

 

2. Характеристика видів відпочинку 

 

Перерви протягом робочого дня (зміни), згідно зі ст. 60 КЗпП України, 

надаються працівникам для відпочинку і харчування тривалістю не більше 

двох годин, як правило, від 30 до 60 хвилин. Перерва не включається в робочий 

час і відповідно не оплачується. Перерва для відпочинку і харчування повинна 

надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи. 

Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час вони 

можуть відлучатися з місця роботи. 

На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не 

можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання їжі протягом 

робочого часу, Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі 

встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 

виборним органом первинної профспілкової організації. 

Крім цього, до оплачуваних короткочасних перерв у роботі належать 

спеціальні перерви, що надаються працівникам для відпочинку і особистих 

потреб, наприклад жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються 

відповідно до ст. 183 КЗпП України, крім загальної перерви для відпочинку і 

харчування, додаткові перерви для годування дитини. 

Ці перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не 

менше тридцяти хвилин кожна. 

За наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви 

встановлюється не менше години. 

Строки і порядок надання перерв установлюються власником або 

уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної 

профспілкової організації І з урахуванням бажання матері. 
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Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються 

за середнім заробітком. 

Порядок надання таких перерв регулюється КЗпП України. 

Перерва між робочими днями (змінами). Порядок надання цієї перерви 

визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку. Як правило, її 

тривалість не повинна бути меншою подвійної тривалості часу роботи, що 

передував цьому відпочинку. 

Перехід із зміни до зміни відбувається, як правило, після вихідного дня 

відповідно до графіка змінності. 

Тривалість відпочинку між робочими тижнями залежить від тривалості 

робочого тижня (шестиденного чи п'ятиденного): вона не повинна бути 

меншою ніж сорок дві години, а кількість повних вихідних днів має становити 

один чи два дні. 

 

3.  Вихідні та святкові дні 

 

Загальним вихідним днем є неділя. При п'ятиденному робочому тижні 

вихідні дні надаються працівникам, як правило, поспіль. На безперервно 

діючих підприємствах вихідні дні надаються відповідно до графіків змінності. 

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до 

роботи у вихідні дні допускається у виключних випадках, передбачених у ч. 2 

ст. 71 КЗпП України. Залучення працівників до роботи у вихідні дні 

провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або 

уповноваженого ним органу. 

Перелік святкових і неробочих днів передбачено у ст. 73 КЗпП України. 

Згідно з цією статтею в Україні встановлено такі святкові дні: 

* 1 січня - Новий рік 

* 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове 

* 8 березня - Міжнародний жіночий день 

* 1 травня - День праці 
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* 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День 

перемоги) 

* 28 червня - День Конституції України 

* 24 серпня - День незалежності України 

* 14 жовтня - День захисника України. 

Робота також не провадиться в дні релігійних свят: 

* 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове 

* один день (неділя) - Пасха (Великдень) 

* один день (неділя) - Трійця. 

Святкові дні є загальними для всіх працівників незалежно від їх 

ставлення до релігії. Встановлення у законодавстві неробочих днів пов'язане із 

релігійними святами, і такими днями є:  

* 7 січня - Різдво Христове; 

* один день (неділя) - Пасха (Великдень); 

* один день (неділя) - Трійця. 

 За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, 

зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає 

особам, які сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом 

року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні. 

Робота у святкові і неробочі дні допускається лише за умови, що її 

припинення неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі 

підприємства, установи, організації), або якщо такі роботи зумовлені 

необхідністю обслуговування населення, або невідкладні ремонтні і вантажно-

розвантажувальні роботи. Робота у зазначені дні обчислюється за правилами 

ст. 107 КЗпП України, а саме: наданням іншого дня відпочинку або оплатою у 

подвійному розмірі. 

Щорічні відпустки - найтриваліший за кількістю вільних днів поспіль вид 

відпочинку. Порядок надання цього виду відпочинку передбачено, крім КЗпП, 

у Законі України від 15 листопада 1996 р. "Про відпустки" 
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