
Дата:09.10.20 

Група:16 

Предмет: Основи трудового законодавства 

Урок:9-10 

Тума: Тема: Робочий час та час відпочинку. 

Мета:засвоєння учнів трудового права, а саме загальні принципи робочого часу та часу на 

відпочинок. 

Робочий час - це встановлений чинним закодавством та прийнятий на його підставі 

угодою сторін відрізок календарного часу, протягом якого працівники згідно з правилами 

внутрішнього трудового розпорядку повинні виконувати за трудовим договором свої 

трудові обов'язки. 

Поряд із загальним поняттям робочого часу в чинному законодавстві здійснюється його 

розмежування на окремі види, а саме: 

1. нормальний робочий час; 

2. скорочений робочий час; 

3. неповний робочий час; 

4. ненормований робочий час; 

5. надурочній робочий час; 

6. нічний робочий час. 

Скорочений робочий час передбачений законодавством для деяких категорій працівників. 

Ці межі, встановлені законом, носять обов'язковий характер і не можуть бути змінені 

умовами колективного чи трудового договорів. Скорочення робочого часу не відбивається 

на розмірі оплати праці - вона є такою ж, як і при нормальній тривалості робочого часу. 

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників віком від 16 до 18 

років - 36 годин на тиждень; для працівників віком від 15 до 16 років (учнів від 14 до 15 

років, які працюють у період канікул) - 24 години на тиждень; для учнів, які працюють 

протягом навчального року у вільний від навчання час, робочий час не може 

перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу (24; 36 годин) для осіб 

відповідного віку; для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці - не 

більше як 36 годин на тиждень. 

Скорочений робочий час встановлюється для професорсько-викладацького складу та 

вчителів навчальних закладів, медичних працівників та деяких інших категорій 

працівників, чия праця пов'язана із значним інтелектуальним і нервовим напруженням. 

Неповний робочий час встановлюється відповідно до ст.56 КЗпП за угодою між 

працівником і власником або уповноваженим ним органом. Така угода може бути 

досягнута при прийнятті на роботу чи в процесі виконання працівником трудових 

обов'язків. За неповного робочого дня можливе зменшення як тривалості робочого дня, 

так і кількості днів робочого тижня. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний 

встановити неповний робочий час на прохання вагітної жінки, жінки, що має дитину до 14 

років, дитину-інваліда або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до 



медичного висновку. При неповному робочому часі оплата праці проводиться 

пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. 

Мінімальна або максимальна тривалість неповного робочого часу чинним законодавством 

не визначена. Тому норма робочого часу і період роботи протягом доби чи тижня 

визначаються тільки за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним 

органом. При цьому тривалість робочого дня, як правило, не може бути меншою 4 годин, 

а робочого тижня - меншою 20 годин при п'яти і 24 годин при шестиденному тижні. 

Надурочний робочий час - це робота, яка виконується працівниками понад нормальний 

робочий день і тиждень. Такі роботи, як правило, заборонені чинним законодавством. 

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати їх у виняткових випадках і 

лише з дозволу профспілкового комітету. Перелік підстав залучення до надурочних робіт, 

установлений ст.62 КЗпП, є вичерпним. Це означає, що власник або уповноважений ним 

орган не має права проводити надурочні роботи в інших, навіть поважних, з їх точки зору, 

випадках. Проведення таких робіт є незаконними. 

Загальна кількість надурочних робіт для кожного працівника не може перевищувати 

чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Власник або уповноважений 

ним орган повинні вести облік надурочних робіт кожного працівника. 

Нічним робочим часом вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку (ст.54 

КЗпП). При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на 

одну годину. Проте це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено 

скорочення робочого часу. Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, 

коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема на безперервних виробництвах, а 

також на змінних роботах при 6-денному робочому тижні з одним вихідним днем. 

Трудовим законодавством забороняється залучення до роботи в нічний час: 

1. вагітних жінок; 

2. жінок, які мають дітей до 3 років; 

3. неповнолітніх працівників; 

4. інших категорій працівників, передбачених законодавством. Велике значення для 

відновлення здоров'я, фізичних та розумових 

здібностей працівників має час відпочинку. Право на відпочинок є одним із 

конституційних прав працівника. В ст.45 Конституції України закріплено, що кожен, хто 

працює, має право на відпочинок. 

Час відпочинку - це час, протягом якого працівники підлягають 

звільненню від виконання трудових обов'язків і можуть використовувати його на свій 

розсуд. 

Як і робочий час, час відпочинку має кілька видів. Чинним законодавством про працю 

передбаченні такі види часу відпочинку: 

1) перерви в робочому дні. Перерви для відпочинку і харчування надаються через 4 

години після початку роботи і тривають не більше 2 годин. Мінімальна межа тривалості 

перерви в законі не визначена. Тому, як правило, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку і графіками змінності тривалість перерви встановлюється від 30 хвилин до 

однієї години. Час перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового 



розпорядку. Працівники використовують перерву за своїм розсудом. На цей час вони 

можуть відлучатися з місця роботи. Перерва не включається у робочий час. На тих 

роботах, де за умовами виробництва перерву встановити не можливо, працівнику повинна 

надаватись інша можливість для харчування протягом робочого дня. 

Для деяких категорій працівників нормативними актами встановлені спеціальні додаткові 

перерви, які надаються через короткий відтинок часу і включаються в робочий час (під 

час роботи на повітрі в холодну пору року; на вантажно-розвантажувальних роботах; 

секретарям-машиністкам; жінкам що мають дітей віком до півтора року, для годування 

дитини). На відміну від загальної перерви для відпочинку і харчування, що не 

включається в робочий час і тому не оплачується, спеціальні перерви входять у робочій 

час і підлягають оплаті. 

2. щоденний (міжзмінний) відпочинок. Перерви між робочими змінами тривають з 

моменту закінчення роботи в попередній день і до початку наступного робочого 

дня. Тривалість щоденного відпочинку залежить від тривалості робочого дня та 

режиму роботи. Він повинен бути не менше подвійної тривалості робочого дня за 

винятком перерви в роботі. Наприклад, якщо робочий день складає 8 годин, а 

перерва в роботі - 1 годину, то тривалість щоденного міжзмінного відпочинку 

складає: 16-1=15 годин. 

3. щотижневий безперервний відпочинок (вихідні дні) надається працівнику після 

закінчення трудового тижня. При цьому тривалість щотижневого безперервного 

відпочинку відповідно до ст.70 КЗпП повинна бути не менш як 42 години. При 

п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на 

тиждень, а при шестиденному робочому тижні - один вихідний день. Загальним 

вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні, 

як правило, має надаватися підряд з загальним вихідним днем. 

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні 

проводиться за письмовим наказом власника або уповноваженого ним органу з дозволу 

профспілкового комітету підприємства лише у виняткових випадках (для відвернення 

стихійного лиха, виробничої аварії або усунення їх наслідків тощо). Перелік підстав для 

залучення працівників до роботи у вихідні дні визначено чинним законодавством, є 

вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. 

Перенесення вихідного дня для всіх працівників підприємства з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу не допускається. Це можливо в окремих випадках і лише на 

підставі прийнятої спеціальної постанови Кабінету Міністрів України, зокрема з метою 

приєднання вихідного дня до святкового або неробочого дня. 

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня 

відпочинку або у грошовій формі в подвійному розмірі. 

4) святкові і неробочі дні встановлюються законодавством України. Святковими днями є: 

 1 січня - Новий рік; 

 7 січня - Різдво Христове; 

 8 березня - Міжнародний жіночий день; 

 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих; 

 9 травня - День Перемоги; 

 28 червня - День Конституції України; 

 24 серпня - День незалежності України. Неробочими днями є релігійні свята: 



 7 січня - Різдво Христове; 

 один день (неділя) - Пасха (Великдень); 

. 

5) щорічні відпустки. КЗпП та Закон України "Про відпустки" встановили такі види 

відпусток: 

 щорічні відпустки; 

 додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; 

 творчі відпустки; 

 соціальні відпустки; 

 відпустки без збереження заробітної плати. Законодавством, колективним 

договором, угодами та трудовими 

договорами можуть установлюватися інші види відпусток. 

Всі громадяни, зайняті суспільно-корисною працею, незалежно від форм власності і форм 

господарювання, які перебувають у трудових відносинах і підлягають державному 

соціальному страхуванню, мають право на одержання щорічної оплачуваної відпустки. 

Щорічна відпустка - це вид часу відпочинку, встановлений чинним законодавством, 

колективним договором або контрактом кількість календарних днів безперервного 

відпочинку в поточному році, наданих працівникові власником або уповноваженим ним 

органом, із збереженням за ним місця роботи (посади) і заробітної плати. 

Щорічні відпустки надаються громадянам, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами, установами, організаціями, а також працюють за трудовим договором у 

фізичної особи. 

Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в 

календарних днях. Переведення тривалості щорічної відпустки із робочих в календарні 

дні проводиться шляхом множення тривалості відпустки в робочих днях на дріб 7/6. 

Додаткові відпустки у зв'язку з. навчанням надаються різним категоріям громадян, які 

здобувають освіту без відриву від виробництва. 

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту, надається додаткова оплачувана 

відпустка на період складання: 

 випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів; 

 випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарні дні; 

 перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без 

урахування вихідних; 

 іспитів екстерном за основну школу - 21 календарний день; 

— іспитів екстерном за старшу школу - 28 календарних днів. Працівникам, які успішно 

навчаються на вечірніх відділеннях 



професійно-технічних закладів освіти, надається додаткова оплачувана відпустка для 

підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом 

року. 

Працівникам, які успішно навчаються у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною 

формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки на період: 

 настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів 

для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих закладах освіти 1 

та 2 рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів 

щорічно, 3 та 4 рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних 

днів щорічно, незалежно від рівнів акредитації з заочною формою навчання - 30 

календарних днів щорічно; 

 для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах додаткова оплачувана 

відпустка відповідно збільшується на 10 календарних днів щорічно; 

 для складання державних іспитів незалежно від рівня акредитації вищого закладу 

освіти - 30 календарних днів; 

 для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються 

у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формою навчання 1 та 2 рівня 

акредитації - 2 місяці, 3 та 4 рівня акредитації - 4 місяці. 

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без 

відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік 

додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит. 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно 

виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка 

тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - 

один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньою 

заробітної плати працівника. 

Творча відпустка - це вид відпустки, що надається працівнику для закінчення 

дисертаційної роботи, написання підручника, навчального посібника та в інших 

випадках, передбачених чинним законодавством. 

Соціальні відпустки є особливим видом відпусток і вони надаються: 

 у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам на підставі медичного висновку 

тривалістю: до пологів - 70 календарних днів, після пологів - 56 календарних днів 

(у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70 

календарних днів), починаючи з дня пологів; 

 для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінкам за їх бажанням 

після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами; 

 жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда. 

Така відпустка надається за її бажанням щорічно тривалістю 5 календарних днів 

без урахування вихідних. 

Додаткові відпустки жінкам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки. 

Відпустки без збереження заробітної плати передбачені чинним законодавством. В 

одних випадках ці відпустки повинні надаватися в обов'язковому порядку, в інших - за 

згодою сторін. 



В обов'язковому порядку відпустки без збереження заробітної плати надаються: 

 матері або батьку, який виховує дитину без матері, що мають двох і більше дітей 

віком до 15 років або дитину - інваліда, - тривалістю до 14 календарних днів 

щорічно; 

 чоловікові, жінка якого перебуває у передпологовій відпустці, - тривалістю до 14 

календарних днів; 

 ветеранам війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а 

також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - тривалістю до 14 календарних 

днів щорічно; 

 ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, - тривалістю 21 календарний день щорічно; 

 пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до ЗО календарних днів 

щорічно; 

 інвалідам І і II груп - тривалістю до 60 календарних днів щорічно; 

 особам, які одружуються - тривалістю до 10 календарних днів; 

 працівникам у разі смерті рідних но крові або по шлюбу (чоловіка або дружини, 

батьків, дитини, братів, сестер), - тривалістю до 7 календарних днів та інших 

рідних - тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для 

проїзду до місця поховання та назад; 

 

ЗАВДАННЯ: 

1.Ознайомитися з викладеним матеріалом. 

2.Зробити стислий конспект. 

3.Ознайомитися з Збіркою законів Про Працю  

4.Роботи надсилати на електрону скриньку sveta101989@gmail.com 

 


