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ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ДО 12.05.2022 р. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  5 

Дисципліна: Трудове право. 

Тема: Робочий час. 

Мета: 

навчальна: формувати професійні уміння по розв’язанню ситуаційних  завдань  щодо 

робочого часу та часу відпочинку, згідно норм трудового законодавства; 

виховна: сприяти формуванню правової грамотності,  правової культури, правової 

свідомості і вмінню застосовувати правові норми з питань  робочого часу і часу відпочинку.  

Методичне забезпечення: 

1. Кодекс Законів про працю України. 

Хід заняття: 

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань.  

1. Режим робочого часу, його облік. 

2. П’ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної 

роботи. 

3. Надурочні роботи. Робота в нічний час. 

   3. Вирішення ситуацій. 

Ситуація 1. 

Проведіть облік робочого часу працівників цеху № 3 ПАТ “Новомосковський трубний 

завод” – бригади у складі: 

- бригадир  Круглов  М.В.; 

- токар І розряду Самарець В.В.; 

- токар ІІІ розряду  Бражко К.С.; 

- крановщик  Маливода О. А. 

- слюсар  Мусійчук А.К. 

Облік робочого часу проведіть за лютий цього року (скористуйтеся Типовою формою 

№ П-5 –ДОДАТОК до роботи ). 

Врахуйте те, що Маливода О.А. пішов у відпустку з 3 лютого поточного року, 

Самарець В.В. перебував на лікарняному з 14 по 20 лютого поточного  року. 

Цех працює за 5 денним робочим тижнем у І зміну (з 8.00. до 17.00.). 

Ситуація 2 

На плодоовочевій базі Апостолівського  консервного заводу Дніпропетровської 

облспоживспілки стався простій 12 вересня поточного року (з 8.30. до 12.00.) з вини 

наладчика Калюка В. П., оскільки відбулась поломка автоматизованої лінії по розливу соків.  

Завдання:  

1) Проведіть облік часу простою (скористуйтесь Типовою формою) – ДОДАТОК 

до роботи; 

2) Надайте  юридичну консультацію: 
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  а) Як оплачується час простою? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

  б) Чи допускається переведення  працівників у разі простою? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ситуація 3. 

Під час обідньої перерви (тривалість 1 год.) завідувач складом плодоовочевої бази  

Петров С.О. пішов із  робочого місця у власних справах, але повернувся до закінчення 

обідньої перерви. 

За час його відсутності на склад приїхала автомашина з овочами, яка простояла до 

повернення Петрова С.О. 

Директор бази оголосив Петрову С.О. догану за те, що він за те, що він залишив робоче 

місце і не забезпечив вчасне розвантаження машин. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. У якому порядку надаються обідні перерви на підприємстві? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Яка максимальна і мінімальна тривалість обідньої перерви? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Чи має право працівник піти з місця роботи під час обідньої перерви? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Чи правомірні дії директора базі, який наклав стягнення на Петрова С.О.? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ситуація 4. 

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 треба забрати  дитину з дитсадка і пішла додому. Наступного дня її 

було звільнено з роботи за прогул. 

Дайте відповіді на запитання: 

1. Що таке надурочні  роботи? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

2. Кого не можна притягувати до надурочних робіт? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Чи правомірно в даному випадку поступив директор? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Ситуація 5. 

В КТС кооперативного підприємства “Космос” звернулась Фунтикова В. Б., мати двох 

дітей до п’ятнадцяти років, з проханням вирішити трудовий спір щодо   встановлення для 

неї графіку роботи, який дає змогу забезпечити їй кращі умови для догляду за дітьми. 

Директор підприємства відмовив Фунтиковій, посилаючись на те, що правилами 

внутрішнього трудового розпорядку можливість такого режиму роботи не встановлена. 

 Як вирішити спір?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

Висновок:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

  

Методичні вказівки: 

Виконуючи цю роботу студенти повинні знати, що в правовому розумінні цього 

терміну робочий час являє собою установлену законом норму колективного часу, протягом 

якого працівник має виконувати свої трудові обов’язки. 

Основою для правового регулювання робочого часу є норма робочого часу – 

установлена законодавством кількість годин, протягом яких працівник має виконувати свої 

трудові обов’язки  в певний календарний період. Для обліку робочого часу Наказом Мінстату 

України від  05.12.2008  N 489   встановлено Типова форма П – 5, у якій проводиться облік 

різних видів робочого часу, часу простоїв, тимчасової непрацездатності, відпусток та ін.  

Поміж видів робочого часу, що використовуються, окремо слід виділити: 

1. Нормальну тривалість робочого часу. 

2. Скорочений робочий час. 

3. Неповний робочий час. 

Зразок оформлення табеля обліку робочого часу: 

 
 [https://articles.ets.in.ua/odnoryadkovyj-tabel-obliku-robochogo-chasu-excel/] 

 

Відповіді студентів при вирішенні ситуацій повинні бути обґрунтовані посиланням на 

законодавчий акт. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


