
ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ 

 

Тема:  Правове регулювання трудових відносин в Україні. 

Трудовий договір: поняття, види, порядок укладання та розірвання 

 

Любі діти, пропоную розглянути нову галузь приватного права - 

Трудове право України, а саме: як ви можете реалізувати ваше право на 

працю згідно Конституції України та Кодексу законів про працю  України. 

 

 Перегляньте уважно навчальне відео за наступними посиланнями: 

 Всеукраїнська школа онлайн " Трудовий договір..." 

 Неповнолітні та трудові відносини. Працевлаштування 

неповнолітніх 

 Право на працю.Усе, що требе знати для забезпечення прав 

підлітків в Україні 

 Трудовий і цивільно-правовий договір 

 Правила працевлаштування неповнолітніх 

 Електронна трудова: про що варто знати... 

 Опрацюйте слайди презентації «Загальна характеристика трудового 

права України в схемах і таблицях» (коротко, основні моменти 

трудового договору, робочого часу, часу відпочинку, тощо). 

 На сторінках нашого електронного підручника перегляньте теоретичну 

частину параграфу 71-73, ознайомтеся з поданими таблицями та 

витягами Кодексу законів про працю України 

 Правознавство 11 клас Т.М. Філіпенко, В.Л. Сутковий 

 Ознайомтеся за доданим посиланням  зі статями глави III Кодексу 

законів про працю України  

  Кодекс законів про працю України 

 Для кращого розуміння особливостей застосування праці 

неповнолітніх, запрошую до "Бесіди з неповнолітніми..." у доданному 

файлі  

https://youtu.be/aiyJqUszG9E
https://youtu.be/_cek8n2yzYI
https://youtu.be/_cek8n2yzYI
https://youtu.be/qfnfvRI9Sb8
https://youtu.be/qfnfvRI9Sb8
https://youtu.be/YoM3RAs6FHs
https://youtu.be/Ys2w0NajOdY
https://youtu.be/xCmu4CgeDcI
https://docs.google.com/presentation/d/1o4gX2_AtR37-c5on8Kog9jx691la5Euq-wSiQwNjJ7w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1o4gX2_AtR37-c5on8Kog9jx691la5Euq-wSiQwNjJ7w/edit?usp=sharing
https://shkola.in.ua/1133-pravoznavstvo-11-klas-filipenko-2019.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text


 Права на працю неповнолітніх 

 А чи добре ви опрацювали та засвоїли матеріал?  

Давайте спробуємо перевірити свої знання, виконавши 

інтерактивні вправи за наступними посиланнями (буде цікаво):   

 Вправа 1.Знайти визначення 

 Вправа 2. Порівняйте 

 Вправа 3.Розташуйте 

 Вправа 4.Знайдіть пару 

 Для закрпілення набутих знань та вмінь, заохочую пройти 

невеличке тестування за наступним посиланням: 

 Тестування "Праця неповнолітніх" 

 

Тема: Робочий час та час відпочинку. 

Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. 

Матеріальна відповідальність 

 

Вітаю, продовжуємо розглядати трудове право, сьогодні  пропоную до 

вашої уваги питання щодо робочого часу та часу відпочинку працівників, а 

також, що таке трудова дисципліна, які наслідки чекають працівника за 

її порушення. 

 Перегляньте слайди доданих презентацій: 

 «Охорона праці неповнолітніх» (спробуйте усно вирішити 

завдання та перевірити себе, відповідаючи на питання на 

слайдах № 3 та № 17), 

  «Робочий час та час відпочинку. Трудова дисципліна». 

 На сторінках нашого електронного підручника перегляньте теоретичну 

частину параграфу 73-75, ознайомтеся схематично з особливостями 

робочого часу та часу відпочинку та витягами Кодексу законів про 

працю України 

 Правознавство 11 клас Т.М. Філіпенко, В.Л. Сутковий 

https://docs.google.com/document/d/1Hv22Cxny8-1b0bxHnjSyiWsmgnXZx1oHAMPVSK9QroI/edit?usp=sharing
https://learningapps.org/8280156
https://learningapps.org/17826130
https://learningapps.org/17825532
https://learningapps.org/17824802
https://www.classtime.com/code/M42ZP7
https://docs.google.com/presentation/d/1YEkPVsePtUrtVT5T0DCZuzhZ689zbzbidwPZKA4L2SI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16Be-9mCEQLqlrO209Ty-6b7ewimPW1kUeBXoNqQxwGY/edit?usp=sharing
https://shkola.in.ua/1133-pravoznavstvo-11-klas-filipenko-2019.html


 Ознайомтеся за доданим посиланням  зі статтями глав IV та V 

Кодексу законів про працю України (зверніть увагу на зміни!)  

  Кодекс законів про працю України 

 Перегляньте уважно пізнавальне відео за наступними посиланнями: 

 Про трудову дисципліну та відповідальність за порушення 

трудового розпорядку 

 Про матеріальну відповідальність у трудовому законодавстві 

 

 Для закрпілення набутих знань та вмінь, заохочую пройти 

невеличке тестування за наступним посиланням: 

                Тестування "Трудове право" 

 

 

Тема: Оплата праці.  

Соціальний захист в Україні. Пенсії в Україні 

 Завершуючи вивчення галузі права - трудового, розглянемо оплату 

праці та соціальний захист населення України. 

 

 Для кращого засвоєння матеріалу, перегляньте  презентацію «Оплата 

праці» (спробуйте усно вирішити завдання, подане на слайді № 9). 

 Ознайомтеся за доданим посиланням  зі статтями глав VII,VIII та XI  

Кодексу законів про працю України (зверніть увагу на зміни!)  

  Кодекс законів про працю України 

 Перегляньте коротенькі  відеоконсультації з окремих питань оплати 

праці у наступних посиланнях (цікаво знати!): 

 Невиплата заробітної плати 

 Якою має бути заробітна платаза випробувальний термін 

 Якщо затримують заробітну плату 

 Чи є плата за понаднормову роботу 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://youtu.be/r7sOXkCS6aw
https://youtu.be/r7sOXkCS6aw
https://youtu.be/NnfmQvxWNfA
https://www.classtime.com/code/R6J423
https://docs.google.com/presentation/d/1tCufL0cRGqadlZDzuctdxVgerge_G8Uablf4Y-VuZK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tCufL0cRGqadlZDzuctdxVgerge_G8Uablf4Y-VuZK4/edit?usp=sharing
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://youtu.be/T-MdpLKRnOo
https://youtu.be/vJc4vyoXhjY
https://youtu.be/Ycu6OUAnZVw
https://youtu.be/j1l92hmRD4Q


 На сторінках нашого електронного підручника перегляньте теоретичну 

частину параграфу 76-78, ознайомтеся з системою олати праці та 

видами соціальних виплат й допомоги, розгляньте таблиці, схеми та 

витяги Кодексу законів про працю України 

 Правознавство 11 клас Т.М. Філіпенко, В.Л. Сутковий 

 

 Для кращого розуміння та засвоєння питань пенсійного забезпечення та 

соціального захисту, заохочую переглянути наступні пізнавальні відео: 

 Про пенсійний вік, страховий стаж та умови виходу пенсії за 

віком 

 Соціальний захист громадян 

 

 

 Отже, пропоную перевірити свої набуті знання, виконавши 

підсумкове тестування «Трудове право України» за наступним 

посиланням. Бажаю успіху! 

 

 Тематичний контроль "Трудове право України" 

 

 

https://shkola.in.ua/1133-pravoznavstvo-11-klas-filipenko-2019.html
https://youtu.be/bhKwLeMtBDc
https://youtu.be/bhKwLeMtBDc
https://youtu.be/qrDSZZ6fIWI
https://www.classtime.com/code/7K9VQ4

