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  Тема 5.2: Військова 

дисципліна, засоби  

щодо її зміцнення. 
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Навчальні питання: 
 

1. Військова дисципліна та її 

значення для бойової готовності 

підрозділу 

2. Обов'язки військовослужбовця 

з дотримання військової 

дисципліни. 

3. Заохочення і стягнення. 
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Мета уроку: 

       Сформувати в учнів поняття 

про військову дисципліну, її суть 

і значення, та які заохочення та  

стягнення застосовуються   

на військовослужбовців .  
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  1 питання:    Військова 

дисципліна та її значення для 

бойової готовності підрозділу 

    

    Військова   дисципліна -   це    

 бездоганне і неухильне додержання  

всіма  військовослужбовцями  

 порядку  і    правил,  встановлених    

військовими   статутами   та   

іншим  законодавством  України.  
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    Військова дисципліна 

досягається   шляхом:  

     
1. Виховання високих  бойових  і  

морально-психологічних якостей  

військовослужбовців    на     національно -

історичних     традиціях  українського   

народу   та   традиціях   ЗС  України, 

патріотизму, свідомого 

 ставлення  до   виконання    

військового  обов'язку,  

вірності військовій присязі  
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 2. Особистої відповідальності   

кожного   військовослужбовця   

за дотримання Військової присяги,  

виконання своїх обов'язків,  вимог  

військових статутів  

  

  3. Формуванням  

 правової культури 

військовослужбовців;  
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  4.Умілим поєднанням  повсякденної  

вимогливості  командирів  і  

начальників  до  підлеглих  без  

приниження  їх особистої гідності, з 

дотриманням прав і свобод, постійної 

турботи про них та правильного 

застосування засобів переконання, 

примусу й громадського впливу 

 колективу  

  5.Зразковим виконанням  командирами  

військового обов'язку,   

справедливим  

ставленням до підлеглих  
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    6. Підтриманням у військових   

об'єднаннях,  з'єднаннях,  частинах  

(підрозділах),  закладах необхідних  

матеріально-побутових умов, статутного 

порядку  

   7.Своєчасним  і    повним    постачанням    

військовослужбовців  встановленими 

видами забезпечення  

    

  8. Чіткою організацією   

І повним  залученням  

особового складу до  

бойового  навчання.  
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                    Давно відомо, що у разі   

           дотримання підрозділом  

           міцної дисципліни, у ньому 

ефективніше відбувається 

навчання військовослужбовців, у 

них швидше формуються 

професійно важливі уміння і 

навички, що дозволяє 

ефективніше та якісніше 

оволодівати довіреною 

зброєю і технікою.  
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9      Не є винятком і сьогодення, —  

дотримання військової дисципліни 

обов'язкове для військовослужбовця  

під час бою та повсякденного життя, 

знаходження в строю та поза ним, у 

розташуванні військової частини та поза її 

межами.  

     Військова дисципліна є однією з 

найважливіших умов бойової готовності та 

боєздатності війська, її наявність дозволяє 

створити у війську атмосферу єдиного 

міцного організму, спроможного точно, 

швидко і надійно діяти в складних умовах 

сучасного загальновійськового бою. 
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         2 питання:  Обов’язки 

військовослужбовця з дотримання      

          військової дисципліни 

 Військова  дисципліна   зобов'язує 

кожного військовослужбовця:  
    1. Додержуватися  Конституції  та 

законів України, військової  присяги,  

неухильно   виконувати   вимоги   

військ. статутів, накази командирів  

    2. Бути пильним, зберігати 

державну та військову таємницю  

 
  



    3. Додержуватися  визначених    

військовими  статутами   правил 

взаємовідносин  між 

військовослужбовцями,  зміцнювати   

військове  товариство  

  4. Виявляти  повагу   до   командирів  і  

один  до  одного,  бути ввічливими  і 

додержуватися  військового  етикету  

   5. Поводитися з  гідністю  й  честю,  

не  допускати   самому   і  стримувати 

інших від  негідних  вчинків.  
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3 питання:  Заохочення та стягнення 

– важливі засоби виховання 

військовослужбовців і зміцнення ВД.     

  Заохочення та стягнення, що 

застосовують до рядових (матросів), 

сержантів (старшин) 
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                  Заохочення  є  важливим                

             засобом  виховання  

             військовослужбовців і 

зміцнення  військової дисципліни  

     Кожний командир у межах  прав,  

наданих  йому  цим  Статутом,  

зобов'язаний    заохочувати   

підлеглих   військовослужбовців   за  

старанність,  розумну  ініціативу та 

сумлінне  виконання  службових  

обов'язків  
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                    У разі коли командир  вважає,   

              що  наданих  йому  прав    

              недостатньо  для  заохочення 

військовослужбовців,  які відзначилися,  

він  може клопотати  про  заохочення 

перед  старшим  командиром.  

 Заохочення  має  бути заслуженим.   
    
   При   визначенні   виду заохочення 

враховується  характер  заслуг 

військовослужбовця  та  його  

ставлення до служби за попередній час.  

 

14 

http://www.mil.gov.ua/index.php


 

 

До солдатів (матросів), 

сержантів (старшин) 

застосовуються  

такі  заохочення:  

 

 Оголошення  подяки 1 

15 

     

 

Зняття раніше накладеного 

дисциплінарного стягнення  
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Надання   одного  додаткового 

звільнення з розташування 

військової   частини   чи  корабля   

на   берег    поза    чергою  

військовослужбовцям строкової 

служби  
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Надання додаткової відпустки 

військовослужбовцям 

строкової служби строком до  

5 діб  
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3 

 

   

 
 

Повідомлення  батьків або  

колективу  за  місцем  роботи  чи  

навчання  військовослужбовця до його 

призову на службу про зразкове  

виконання ним військового обов'язку 

та про отримані  заохочення  

   
військовослужбовцям строкової 

служби  
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Нагородження  грамотою, цінним 

подарунком  або  грошовою премією  

 

 

  

6 

17 

 
 

 

 
Нагородження військовослужбовця 

його  фотокарткою, в якій  він  знятий 

біля розгорнутого Бойового Прапора 

військової  частини  
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  Присвоєння  військового  звання  

старший  солдат  (старший  

матрос)  
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              Занесення  прізвища     

     військовослужбовця  до  Книги    

        пошани  військової  частини   

                       (корабля)  
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Нагородження  заохочувальними 

відзнаками  Міністра  Оборони  

України.  
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 Присвоєння  сержантам  

(старшинам)  строкової  служби, які 

звільняються в запас, чергового  

військового  звання вищого на 

один ступінь  за  військове  звання,  

передбачене штатною посадою,  

яку обіймав сержант  чи  старшина  

до звільнення  в  запас,  до  

старшини, головного  корабельного 

старшини  включно;  
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     Під час відзнаки 

військовослужбовця одним із 

вказаних заохочень, про це 

доводиться всьому 

особовому складу підрозділу 

на зборах (нарадах), перед 

строєм, як виключення — 

військовослужбовцю 

особисто. 
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       СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ     

      ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
   

     У разі  невиконання   (неналежного     

виконання)  військовослужбовцем    

своїх    службових   обов'язків   

порушення  військовослужбовцем  

військової  дисципліни або 

громадського  порядку  командир   

повинен  нагадати  йому  про  

обов'язки  служби,  а  за необхідності  -  

накласти  дисциплінарне  стягнення 
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        За вчинення адміністративних      

 правопорушень  військовослужбовці    

                несуть  дисциплінарну     

   відповідальність  за цим  Статутом. 

      

     За вчинення  корупційних  діянь   чи   

інших   правопорушень,   пов'язаних   з    

корупцією, військовослужбовці   

несуть  відповідальність  згідно  із  

Законом України  "Про  боротьбу  з  

корупцією" та  Кодексом України про 

адміністративні  правопорушення".  
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     У разі  вчинення  злочину  

військовослужбовець  

притягається  до кримінальної  

відповідальності.   

      

     Командири, які не порушили 

кримінальну  справу  за  

наявності ознак злочину, несуть 

відповідальність  згідно  із 

законом.  
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     На солдатів (матросів) строкової 

військової служби можуть бути  

накладені  такі  стягнення:  
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1. Зауваження  

 

2. Догана  
   

  

 

3. Сувора  догана  
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4. Позбавлення  чергового 

звільнення  з  розташування 

військової частини чи 

корабля на берег 
 

5. Призначення поза чергою в 

наряд на роботу - до 5 нарядів  

   

  

 

 

6. Позбавлення  військового  

звання  старший  солдат 

(старший матрос).  
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7. Арешт з утриманням на 

гауптвахті до 10 діб (для 

в/службовців за контрактом);    

 

 
8. Попередження про неповну 

службову відповідність або 

звільнення з військової служби 

за службовою невідповідністю 

(для в/службовців за контрактом) 

  
  

   


