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1. Теми практичних занять 

ТЕМА 5. Робочий час та час відпочинку 

Практичне заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Працівницю Варганову прийнято за строковим трудовим договором на 

час відпустки працівниці Антоненко для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку. Через рік працівниця Варганова завагітніла, їй було 

надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а згодом, – відпустку для 

догляду за дитиною. Незабаром дитині працівниці Антоненко виповниться три 

роки. У телефонній розмові з інспектором відділу кадрів підприємства жінка 

повідомила про намір найближчим часом вийти на роботу. 

Як вирішити цю ситуацію? 

 

2. Божицька працює екскурсоводом у міській картинній галереї. Галерея 

відчинена для відвідування з 10 до 14 год. Директор встановив їй 8-годинний 

робочий день. Екскурсовод переконана, що це незаконно, та норма робочого 

дня для її професії не може складати 8 год. на день. 

Божицька звернулася за роз’ясненням до юриста. Яке роз’яснення має 

дати юрист? 

 

3. Ільчук працює керівником гуртка бальних танців у центрі дитячої та 

юнацької творчості. Його група брала участь у концерті, присвяченому 8 

Березня. Ільчук відмовився бути з групою, бо вважає, що цей час не є робочим, 

а тому не зараховується як відпрацьований. 

Вирішіть справу по суті. Яким є режим робочого часу для керівників 

творчих гуртків, студій і колективів?  

 

4. Сержант Габулін відпрацював один рік один місяць в органах 

внутрішніх справ і звільнився за власним бажанням. У відпустці він не 

перебував. Тому під час звільнення він звернувся до керівництва з вимогою 

щодо нарахування йому грошової компенсації за невикористану відпустку. 

Керівництво відмовило йому в цьому. 

Як потрібно вирішити дану ситуацію?  

 

5. Бородач працює охоронником магазину 8,5 років. На його утриманні та 

вихованні перебуває двоє неповнолітніх дітей (відповідно 1997 та 1999 р.н.). За 

рішенням суду їх мати позбавлена батьківських прав. Бородач звернувся з 

проханням до роботодавця про надання йому додаткової оплачуваної відпустки 

як батькові, який виховує двох дітей до 15 років, та як одинокому батькові, 



який виховує двох дітей до 18 років. Роботодавець погодився надати відпустку, 

але лише за однієї підстави строком на 10 днів. 

Як потрібно вирішити дану ситуацію? Яка повинна бути тривалість 

відпустки за наявності двох підстав для її надання? Чи має право Бородач у разі 

звільнення на компенсацію за невикористання цих відпусток? 

 

6. У грудні на підприємстві затверджено графік відпусток на наступний 

рік, з урахуванням умов виробництва та інтересів працівників. За цим графіком 

працівники Леоненко та Михайлова мають йти у відпустку у серпні, однак вони 

просять надати відпустки у червні. З урахуванням інтересів виробництва 

директор погоджується на надання відпустки у червні працівнику Леоненку. 

Але відпустка працівниці Михайлової збігається у часі з відпусткою іншого 

працівника, який міг би виконувати роботу Михайлової. Оскільки відпустка 

Михайлової у червні визнана 26 адміністрацією небажаною для підприємства, 

то директор відмовив їй у наданні відпустки у червні. 

Чи можна відмовити працівниці Михайловій в отриманні відпустки поза 

графіком? Як потрібно вирішити дану ситуацію? 

 

7. Моісеєнко працює секретарем керівника відділу освіти міської ради. 

Увесь робочий час вона проводить за комп`ютером. Коли настав час Моісеєнко 

піти на щорічну основну відпустку тривалістю 28 календарних днів, вона 

зажадала, аби їй надали 4 календарних днів за роботу з комп`ютером. Однак 

Моісеєнко відмовили у цьому. 

Чи має право Моісеєнко на щорічну відпустку тривалістю 28 календарних 

днів і чотири календарні дні за роботу на комп`ютері?  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття. Продовжити формування та тренінг умінь 

аналізувати норми законодавства, самостійно працювати з нормативно-

правовими актами, визначати зміст певних фактичних відносин у сфері праці; 

давати вірну юридичну кваліфікацію фактичним відносинам, розв’язання 

практичних казусів; формування вміння тлумачити чинне законодавство, 

надавати юридичні консультації, а також визначати нормальну та скорочену 

тривалість робочого часу; визначати режим і облік робочого часу та порядок 

його встановлення, розмежовувати скорочений робочий час і неповний робочий 

час, визначати особливість ненормованого робочого часу. 

 

Рекомендована література до теми 5 (посилання на порядковий номер у 

списку рекомендованої літератури до дисципліни): 

1. Конституція України. 

2. Закони України: 1.3.1, 1.3.4., 1.3.5. 



3. Підзаконні акти: 1.4.14., 1.4.24. 

4. Підручники: 2.1-2.6, 2.8-2.9, 2.12-2.13. 

5. Посібники: 3.1.-3.8. 

6. Монографії та наукові видання: 4.21., 4.36. 

7. Статті в періодичних виданнях: 5.15., 5.33., 5.68., 5.81., 5.106., 5.145. 



2. Теми семінарських занять 

ТЕМА 12. Проходження служби та соціальний захист працівників 

Національної поліції  

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План  

1. Особливості проходження служби працівників Національної поліції. 

2. Соціальне страхування працівників Національної поліції. 

3. Спеціальний трудовий стаж та пенсійне забезпечення працівників 

Національної поліції. 

4. Соціальні пільги та переваги, встановлені для працівників Національної 

поліції. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

соціальний захист, соціальне забезпечення, спеціальний трудовий стаж, 

соціальні пільги та переваги працівників Національної поліції, соціальне 

страхування працівників Національної поліції. 

Рекомендована література до Теми 12: (посилання на порядковий 

номер у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Конституція України 

2. Закони України: 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.3.7., 1.3.10., 1.3.21., 1.3.29., 1.3.36., 

1.3.38. 

3. Підзаконні акти: 1.4.2., 1.4.6-7., 1.4.10., 1.4.11-12., 1.4.24-25, 1.4.31-34. 

4. Підручники: 2.1-6, 2.8-13. 

5. Посібники: 3.1-9., 3.11., 3.13. 

6. Монографії та інші наукові видання: 4.8-9., 4.36-37. 

7. Статті в періодичних виданнях: 5.1., 5.39., 5.109., 5.143-148., 5.152. 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів вищої освіти 

на практичних і семінарських заняттях 
Б

А
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ПОЯСНЕННЯ 

5 

Основні поняття теми засвоєні у повному обсязі на рівні 

критичного мислення; на високому рівні сформовані необхідні практичні 

навички та вміння; забезпечена інтеграція знань з уміннями та 

навичками; виконано повний обсяг контрольних завдань та запитань з 

теми. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 

ініціативність в ході фронтального опитування, дискусій, виконанні 

рольових завдань тощо. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань ґрунтується на системному знанні чинного законодавства, теорії 

та правозастосовної практики. 

4 

Основні поняття теми засвоєні у повному обсязі; теоретичні 

питання, винесені на розгляд, в цілому засвоєні; необхідні практичні 

навички та вміння в основному сформовані; виконано необхідний обсяг 

контрольних завдань та запитань з теми (допускається з неістотними 

помилками). Під час заняття продемонстрована активність в ході 

фронтального опитування, дискусій, виконанні рольових завдань тощо. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 
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ПОЯСНЕННЯ 

3 

Основні поняття теми засвоєні у повному обсязі (допускається з 

неістотними помилками). Теоретичні питання, винесені на розгляд, у 

цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий 

характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані з помилками 

або частково. Під час заняття продемонстрована епізодична активність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань засновані на 

здоровому глузді та свідчать про поверхневі знання. 

2 

Основні поняття теми засвоєні частково. Теоретичні питання, 

винесені на розгляд, засвоєні частково, поверхнево; практичні навички та 

вміння сформовані недостатньо; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані зі суттєвими помилками або частково. Під час 

заняття активність не продемонстрована. 

1 

Основні поняття теми не засвоєні. Теоретичні питання, винесені на 

розгляд не засвоєні. Практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо. Навчальні завдання, передбачені планом заняття, не 

виконані. Під час заняття здобувач вищої освіти усувався від навчальної 

роботи. 

0 Відсутність на занятті 

 


