
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ 

І ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
"ВІЙСЬКОВЕ НАВЧАННЯ 

ТА ВИХОВАННЯ" 

Харків 

2003 



' 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕ(\'ІІЯ УКРАЇНИ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО" · 
. ,. { . ~ . 

,; • of -~ ~ .~ (і t. ~ ~~. • ' \ ' 

! ' • • ' ...... ·_, ~ т -1. l ~-~..' .., • 

. ·~ ( .~!. , ...... { .1\.; - і: ;J: . -; р lj · ... - ,< ' ' ) ' л : .:: (" :~ ' ; l 
{~:.::.f'"~~г .,-~!~~ .. 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ 

І ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬЦQЇ ДИСЦИПЛІНИ 
"ВІЙСЬКОВЕ НАВЧАННЯ . :-~ 

ТА ВИХОВАННЯ" 

Харків 

2003 



Плани семінарських і практичних занять з навчальної ди
сципліни "Військове навчання та виховання" І Уклад. : 
П.В . Квіткін, С.Ю . Поляков . - Х. : Нац . юрид . акад. України, 

2003 .- 15 с . 

У кл ад ач і: П.В. Квіткін, 

С.Ю . Поляков 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою 

академії (протокол М 2 від 11.02.2003 р.) 



Те ма 1. ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ВИХОВАННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ 

План 

І. Понятгя виховної роботи в Збройних Силах та ін

ших військових формуваннях України і загальні засади їі ор

ганізації. 

2. Сучасні вимоги до організації виховної роботи в 
Збройних Силах та інших військових формуваннях України. 

З. Система виховної роботи в Збройних Силах та ін
ших військових формуваннях України. 

4. Умови ефективної організації виховної роботи в ча
стинах і підрозділах Збройних Сил та інших військових фор

муваннях України. 

5. Місце та роль військово-юридичних кадрів в органі
зації виховної роботи в Збройних Силах та інших військових 

формуваннях України. 

Список літератури 

Концепція виховної роботи в Збройних Силах та ін
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Афонін Е.А. Становлення Збройних Сил України: со

ціальні та соціально-психологічні проблеми. - К.: Інтергра
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Військове виховання: історія, теорія та методика: 

Навч. посібник І За ред. В.В. Ягупова.- К., 2002. 
Попович 0.1., Петрович В.І., Стасюк В.В. Виховна ро

бота в підрозділі: Навч.-метод. посібник. - К.: Вид-во ВГІ 

НАОУ, 2000. 
Заступник командира підрозділу з виховної роботи: 
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ЕЛ. Дуб та ін .- Х.: ХВУ, 2001. 
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виховної роботи у Збройних Силах України . - К.: Народна 
армія . - 2000.- Виn. nерший. 

Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : Навч . 
посібник.- К.: Вища шк. , 1997. 

~етодика і nрактика роботи застуnника командира 

nідрозділу з виховної роботи: Навч . nосібник І За заг . ред. 

О.Ю.Бурківського.- :Х.: ХВУ, 2002. 
~етодичні рекомен.Даціі; Головного управління вихов

ної роботи ~О України щодо ' організації виховної роботи: 
Посібник.- К.: ГУВР ~О України, 2000. 

Те м а 2. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ 
ЗА~ЕJПЕЧЕНЇІЯ БОЙОВОЇ І МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ, БОЙОВОГО ЧЕРГУВАННЯ, БОЙОВОЇ 
СЛУЖБИ ТА БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ, СПЕЦИФІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ 

ЗАНЯТТЯ t ·· 

План 

1. Сутність морально-психологічного забезпечення 

бойової і мобілізаційної готовності, бойового чергування, бо

йової служби та бойової nідготовки, специфічної діяльності 

військових формувань. 

2 . . Завдання морально-психологічного забезnечення 

бойової і ~обілізаційної готовності. 
З.'' Сутність та зміст морально-психологічного забез

печення бойової та спеціал~,>Jі.РЇ підготовки . 

4. Зміст . ~()рал,ьно-rус!1х9[1Огічного забезпечення так
тичної підготовки . 

5. ~<?РаJJJ>но-nсщшлогічне забезnечення nідготовки та 
проведення тактико-стройових занять. 

6. ~qрально-психологічне забезпечення підготовки та 
nроведенняj!і:актичних та спеціальних навчань. 

7. Зміст морально-nсихощ>гічного забезпечення вог

невої підгото~ки. 
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8. Морально-психологічне забезпечення підготовки та 

проведення стрільб. 

Завдання до практичного заняття ·. ·J· . 

1. Дати аналіз ефе~тивності та .. f:Іормативно-правову 
оцінку планування морально-психологічного забезпечення 

бойової і мобілізаційної готовності. , . , .. 
2. Дати а~3,nіз ефеКТИВНОСТі та НО,РМ\і,ТИВНО-Правову 

оцінку · ... ~ііа'нуванн~ ' ' мораль'1<?-ПСІ;f,хрлоrjчн<?r:Sl забезпе~:еtJ,ня ·. 
бойовО'і та спеціаАьної nідготов'ки . . 

3. Дати аналіз ефективності та нормативно-правову 

оцінку планування морально-nсихологічного забезnечення 

тактичної підготовки. 

4. Дати аналіз ефективності та нормативно-правову 
оцінку планування морально-nсихологічного забезпечення 

підготовки та проведення тактико-стройових занять. 

5. Дати аналіз ефективності та нормативно-правову 
оцінку планування . моральн9-психологічного забезпечення 

nідготовки та nроведення тактнуних та сnеціальних навчань. 

6. Дати аналіз ефективності та нормативно-nравову 
оцінку планування морально-nсихологічного забезпечення 

вогневої nідготовки. 

7. Дати аналіз ефективності та нормативно-nравову 
оцінку nланування морально-nсихологічного забезnечення 

nідготовки та nроведення стрільб. 

ЗАНЯТТЯ 2 

Пл ан 

І. Сутність морально-психологічного . забезпечення 
бойового чергування, виконання завдань вартової та бойової 

служби. 

2. Зміст морально-психологічного забезпечення бойо
вого чергування. 

3. Завдання морально-nсихологічного забезпечення 

виконання завдань вартової та бойової служби . 
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4. Зміст морально-психологічного забезпечення підго
товки до виконання завдань вартової та бойової служби. 

, 5. Організація відбору військовослужбовців, які за 

своїми індивідуальними соціально-психологічними якостями 

можуть бути допущені до виконання завдань вартової та бо

йової служби, підбір військовослужбовців для несення варто
вої та бойової служби. 

6. Зміст морально-психологічного супроводження ви
конання завдань вартової та бойової служби. 

Завдання до практичного заняття 

Дати аналіз ефективності та нормативно-правову 

оцінку , планування морально-психологічного забезпечення 
виконання завдань вартової служби особовим складом під

розділу. 

ЗАНЯТТЯ 3 

План 

1. Зміст морально-психологічного забезпечення техні
чної підготовки. 

2. Зміст морально-nсихологічного забезпечення підго
товки та проведення водіння бойової та спеціальної техніки. 

З. Зміст морально-психологічного забезпечення підго

товки та проведення сезонного технічного обслуговування. 

Завдання до практичного заняття 

1. Дати аналіз ефективності та нормативно-правову 
оцінку планування морально-психологічного забезпечення 

підготовки та nроведення водіння з особовим складом nідроз

ділу. 

2. Дати аналіз ефективностї та нормативно-правову 
оцінку планування морально-психологічного забезпечення 

nідготовки та проведення сезонного технічного обслугову
вання . 
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О.Ю.Бурківського.- Х.: ХВУ, 2002. 
Морально-психологічне забезпечення бойової підго

товки військових частин (підрозділів) 11 Методичні рекомен
дації Головного управління виховної роботи ·мо України що

до організації виховної роботи: Посібник. - К.: ГУВР МО 

України, 2000. 
Морально-психологічне забезпечення застосування 

Збройних Сил 11 Методичні рекомендації Головного управ
ління виховної роботи МО України щодо організації виховної 

роботи: Посібник.- К.: ГУВР МО України, 2000. 
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Те м а 3. МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛПІИ 
ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ 

План 

\. Сутність військової дисципліни сучасні вимоги 

щодо їі зміцнення. 
2. Сутність та зміст ~'орально-психологічного забез- . 

nечення військової дисциnліни та nрофіЛактики nравоnору
шень. 

· 3. М·ето'диІ<а аналізу стану військової дисциnліни та 

дисциплінарної nрактики у частинах і nідрозділах . 
. 4. Система та зміст nланування роботи щодо зміцнен

ня військової дисциnліни у nІдрозділі. 

5. Аналіз ефективності та нормативно-nравова оцінка 
nланування діяльності командно-керівного складу частин та 

nідрозділів щодо зміцнення війснко~ої диt·u:Ипліни та право
nорядку, заnобігання злочинам та правоnорушенням . 

. І 

спис о' к л ітера т'у ри 

·•:' ·' ... Статути Збройних Сил України. 
,• .. 

·· Концепція виховної роботи в Збройних Силах та ін
ших військових формуваннях України (затверджена Указом 

Президента України від 4 вересня 1998 року). 
Варій М.Й. Морально-nсихологічний стан військ, його 

оцінка та nідтримка на високому рівні. - Львів: ВВП ДУ 

"Львівська політехніка", 1996. · . 
~·. · Поnович 0.1., Петрович В.І., Стасюк 'В.В. ВІ1хов~а ро

бота в nідрозділі: Навч.-метод. · Посібник: '':_ К.: Вид-во ВГІ 
НАОУ, 2000~ І'і- - ,~ :.j \ . 1 

.• 

Говоруха В.В., Іллю 0.0. Морально-nсихологічне за
безnечення військової дисциnліни та nрофілактика nравоnо

рушень у внутрішніх військах МВС Укра'(ни: Навч. nосібник.-
х., 2000. .. . 

Застуnник командира nідрозділу з виховної роботи: 

8 



Методика і nрактика роботи І В .С .Афанасенко, І.І.Ліnатов, 
ЕЛ.Дуб та ін. - Х .: ХВУ, 2001 . 

Збірник рекомендацій та матеріалів щодо зміцнення 

військової дисциnліни у частинах та nідрозділах Військ ППО 

України 11 Вартові неба.- 1999.- N!! 18-25. 
Зуев Ю.П . Уставньrе взаимоотношения: как они фор

мируются . - М. : Воениздат, \986 . 
~етодика і практика роботи заступника командира 

nідрозділу з виховної роботи: Навч. посібник І За заг. ред. 

О.Ю .Бурківського . - Х.: ХВУ, 2002. 
Методичні рекомендації командирам, штабам, орга

нам виховної роботи щодо прийому, розподіЛу та адапта·ці'і 
молодого nоповнення, виnускників навчальних · ПідроЗділів 

Збройних Сил України 11 Методичні рекомендації Головного 
управління виховної роботи МО України щодо організації ви

ховної роботи :· Посібник. :~ к:: 'ГУ ВР ~О У~р'а?н\і, 2000. 
Методика роботи керівноГо скЛаду частин і підрозді

лів Військ ППО України щодо вивчення та профілактики суї

цидних явищ серед військоgослужбовців 11 Вартові неба. -
1998. - N!! 22-24. 

~етодика позтапной nрофилактики неуставнЬІх взаи

моотношений в подразделении.- М.: Во·ениздат, 1987. 
Перевалов В.Ф. Подготовка офицеров к управЛенчес

кой деятельности: вопросьr теории и методики . - М.: ВПА, 
1991 . . . 

Перевалов В.Ф . Воинский колле'ктйв: динамИка . отно-
шений.- М.: ВоениздаТ, 1991. ,, 

Подаляк Я.В. ·Личность И коллектив: ПсиХ9J]ОГия во
енного управления.- М. : Воениздат, 1989. 

Система роботи командирів (начальників), засrупни- · 
ків з виховної роботи щодо зміцнення військової дисципліни і 
правопорядку 11 Методичні рекомендації Головно·го управлін

ня виховної роботи МО України щодо організації виховної 
роботи: Посібник.- К.: ГУВР МО України, 2000. 

Система работьr командирон (начальникdв), замести
телей командирон по воспитательной работе по укреплению 

воинской дисциплиньі и · hравопорядка.- М.: МО РФ, 1997. 
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Спивак Л.И., Кулагин Б.В., Петухав В.А. Раннее вьІяв

ление военнослужащих с нервно-психической неустойчивос

тью.- М.: МО, 1978. 
Тютченко А.М. Морально-психологическое состояние 

военнослужащих: оценка и пути формирования. - М.: ГА ВС, 

1994. 
Шалимова Н.Н., Сорока А.В., Тимочко А.И. Психоди

агностика личности воина и воинского коллектива: Сб. пси

хол. методик.- Х.: ХИЛ ВВС УкраиІ-\ЬІ, 1998. 

Тем а 4. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГ АНДИСТСЬКЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

План 

1. Сучасні вимоги до змісту та організації інформа
ційно-пропагандистського забезпечення в Збройних Силах та 

інших військових формуваннях України. · 
2. Зміст та методика організації інформаційно

пропагандистського забезпечення в Зброй.них Силах та інших 

військових формуваннях України. 

З. Зміст та завдання правової пропаганди в Збройних 

Силах та інших військових формуваннях України. 

4. Місце та роль військово-юридичних кадрів в органі
зації інформаційно-пропагандистського забезпечення. 

Завдання до практичного заняття 

·1:· Дати аналіз ефею:ивності та нормативно-правову 

оцінку ПлаНування інформ'аційно-пропагандистського забез
печення у частинах і підрозділах. 

2. Підготувати матеріали для проведення заходів ІН
формаційно-пропагандистсь.кого забезпечення. 

Список літератури 

Концепція виховної роботи в Збройних Силах та ІН-
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ших військових формуваннях України (затверджена Указом 

Президента України від 4 вересня 1998 року). 
Бабенко М. Концеnтуальні засади виховної роботи у 

Збройних Силах України// Народна армія.- 2000.-21 січ. 
Військове виховання: історія, теорія та методика: 

Навч. nосібник /За ред. В.В.Ягуnова.- К., 2002. 
Поnович О.І., Петрович В.І., Стасюк В.В. Виховна ро

бота в nідрозділі: Навч.-метод. nосібник. - К.: Вид-во ВП . 
НАОУ, 2000. 

Волкогонов Д.А., Коробейникав МЛ., Сред.ин Г.В .. · 
Человек в современной войне: .. nроблемь1 морально

nолитической и nсихологической nодготовки воинов. - М.: 

Воениздат, 198 І. 
Восnитание іюдчиненнь1х: организация и методика. -

М.: МО РФ, І 997. 
Застуnник командира nідрозділу з ~иховної роботи: 

методика і nрактика роботи І В.С.Афанасенко, І.І.Ліnатов, 

Е.П.Дуб та ін .- Х.: ХВУ, 2001. 
Ильин С.К. Моральнь1й фактор в современнЬІх войнах. -

М.: Воениздат, 1979. 
Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. 

nосібник.- К.: Вища шк., 1997. 
Коуnленд Н. Психология и солдат: Пер. с англ. - М.: 

Воениздат, 1991. 
Методика і практика роботи заступника командира 

nідрозділу з виховної роботи: Навч. посібник І За заг. ред. 

О.Ю.Бурківського.- Х.: ХВУ, 2002. 
Основи національного виховання І За ред. В.С.Кузя, 

Ю.Д.Руденка, З.С.Сергійчика.- К., 1993. 
Система інформування у Збройних Силах України // 

Січ.- 1998.- 15 верес. 
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··~ • 1 ІІ 

Тем а 5. КУ ЛЬ ТУРНО-ВИХОВНА І ІІРОСВІТНИЦЬКА 
РОБОТА В ЗБРОЙНИХ СИЛАХТАШШИХ 
ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ 

План 

1. Завдання культурно-.виховн.ої та просвітницької ро

боти і сучасні ви~оги до їі орr~tJізсщії. 

2. Система культурно-виховної та просвітницької рО'-' 

боти в Збройних Силах України. 

З. Місце та . роль військово-юридичних кадрів в органі~ 
зації культурН<);-Виховної та просвітницької роботи в Зброй

н~х CJ:!Лflx. та 'І~~~х військових формуваннях У країни . 

1. Дати аналіз ефективності та нормативно-правову 
оцінку планування культурно-виховної та просвітницької ро

боти з особовим складом частин і підрозділів. 

2. ·дати аналіз ефективності та нормативно-правову 
оцінку планування роботи щодо проведення святкових, пе

редвихідних та вихідних днів з особовим складом підрозділу. 

Список літератури 

Концепція виховної роботи в Збройних Силах та ін

ших військових формуваннях України (затверджена Указом 
Президента України від 4 вересня 1998 року). 

Бабенко М. Концептуальні засади виховної роботи у 

Збройних Силах України// Народна армія.- 2000.- 21 січ. 
Військове виховання: історія, теорія та методика: 

Навч . посібник І За ред. В .В.Ягупова.- К. , 2002. 
Попович 0.1., Петрович В.І., Стасюк В.В. Виховна ро

бота в підрозділі: Навч .-метод. посібник. - К.: Вид-во ВГІ 

НАОУ, 2000. 
Воспитание подчиненнь1х: организация и методика. -

М.: МО РФ, 1997. 
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Заступник ком·андира підрозділу з виховної роботи: 

методика і практика роботи І В.С.Афанасенко, І.І.Ліпатов, 
Е.П.Дуб та ін.- Х. : ХВУ, 2001. 

Збірник методичних рекомендацій з питань організації 
виховної роботи у Збройних Силах України. - К. : Народна 

армія, 2000.- Вип . перший . 
Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. 

посібник .- К.: Вища шк., 1997. . ' -· .,. ·-І· 

Корзун В . Методика.,організаіі)У. та проведення ' вихід
них, святкових, неробочих ·~нів 11 Нар~дна армія. - 1999. -
2 груд. 

Методика і практика роботи заступника командира 

підрозділу з виховної роботи: Навч. посібник І За заг. ред. 

О.Ю.Бурківського.- Х.: ХВУ, 2002. 
Методичні рекомендації з проблем виховної роботи у 

Військах ППО України 11 Вартові неба.- 1999.- N2 57-63. 

Те м а 6. ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХТАШШИХ ВІЙСЬКОВИХ 

ФОРМУВАШІЯХ УКРАЇНИ 

План 

І. Сутність і зміст в1иськово-соціальної роботи в 

Збройних Силах та інших військових формуваннях України. 
2. Сучасні вимоги до військово-соціальної роботи в 

Збройних Силах та інших військових формуваннях України і 

їі нормативно-правова база. 

З . Зміст та методика організації військово-соціальної 

роботи в Збройних Силах та інших військових формуваннях 

України. 

4. Місце та роль військово-юридичних кадрів в органі
зації та підвищенні ефективності військово-соціальної роботи. 

Завдання до практичноrо заняття 

1. Дати аналіз ефективності та нормативно-правову 
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оцінку планування . військово-соціальної роботи з особовим 

складом частин і підрозділів. 

2. Розробити план комплексних заходів право
виховної роботи у військових частинах Збройних Сил та ІН-

ших військових формуваннях України. " 

Список літератури 

Закон України "Про соціальний і правовий захист вій

ськовослужбовців і Членів їх сімей". 
Статути Збро.йних Сил України. 
Указ Президента України "Про положення про прохо

дження військової служби відповідними категоріями військо

вослужбовців" (7 листопада 2001 року N2 1053/200 І). 
Концепція виховної роботи в Збройних Силах та ін

ших військових формуваннях України (затверджена Указом 

Президента України від 4 вересня 1998 року). 
Концепція соціальної політики в Збройних Силах 

України. 

Система работь1 организаторов военно-социальной 

работь1 войск по решению социальнь1х проблем военнослу

жащих и членов их семей.- М.: Главное уflравление воспита

тельной работЬІ ВС РФ, 1997. 
· Методическое пособие ,по организации и проведению 

военно-социальной работьІ в подразделении (части): Метод. 

рекомендации.- М.: ГУ воспитательной работЬІ ВС РФ, 1997. 

14 



Навчальне видання 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ 

І ПРАКТИЧНИХЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
"ВІЙСЬКОВЕ НАВЧАННЯ 

ТА ВИХОВАННЯ" 

Укладачі: 

План 2003 . поз . 101 

КВІТКІН Петро Васильович, 

ПОЛЯКОВ Станіслав Юрійович 

Відnовідальний за виnуск С.Ю. Поляков 

Редактор В. В. Арнаутова 

Коректор В. В. Христенко 

Комn'ютерна верстка ГВ. Калошнікової 

Підп . до друку 05 .12.2003 . Формат 84хІ 08 1
/ 12 . Папір офсетний . 

Друк офсетний . Умовн . друк . арк . 0,4. Облік . -вид. арк . 0.41 . Вид. N2 41 . 
Тираж 200 прим. Зам . N2 1834. Ціна договірна. 

Редакційно-видавничий відділ 

Націона.тrьrюї юридичної академії України 

61024. Харків . вул . Пушкінська. 77. 

Друкарня 

Національної юридичної академії України 

61024. Харків , вул . Пушкі нська, 77. 




