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СЛУЖБОВА ДИСЦИПЛІНА ЯК ОЗНАКА МОРАЛЬНОГО 

ЧИННИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА МНС  
 

В умовах посилення ролі та значення захисту населення від 
надзвичайних ситуацій виникли нові критерії підбору та підготовки 

працівника МНС. Працівникові нової генерації мають бути притаманні не 
тільки виняткова мужність, відповідальність та висока моральність, але й 

бездоганна дисципліна. 
Складність завдань, які вирішує служба цивільного захисту, 

необхідність діяти в будь-який час і в надзвичайних умовах вимагають 
забезпечення високої службової дисципліни. Без дисципліни неможливо 

виконувати завдання з гасіння пожеж, рятувати людей і майно в умовах 
найвищої складності та загрози для життя самих рятівників.  

Термін дисципліна походить від латинського слова disciplina, що в 

перекладі означає суворий порядок, організація. Проте дисципліна – це не 
тільки адміністративна, але й моральна вимога, яка віддзеркалює ступінь 

поваги до оточуючих та самого себе. Особливість дисципліни полягає у 
тому, що її вимоги мають обов’язковість, яка позитивно впливає на 

виховання працівника відповідної служби. 
Дисципліна – визначений порядок поведінки людей, що відповідає 

усталеним в суспільстві нормам права і моралі. Загальнолюдські принципи 
дисципліни в колективі пожежно-рятувальної служби набувають 

професійної спрямованості. Для працівника МНС службова дисципліна та 
професійна поведінка є тими рушійними силами, які забезпечують 

досягнення нового якісного стану служби, допомагають долати все 
негативне та застійне, ламають механізми гальмування й замінюють їх 
механізмами прискорення, сприяють позитивним моментам становлення 

української демократичної держави. 
Службова дисципліна – бездоганне та неухильне виконання особами 

рядового і начальницького складу службових обов’язків. Вимоги 
службової дисципліни повинні розповсюджуватись на всіх працівників 

МНС – від рядового до керівника найвищого рангу. 
Службова дисципліна працівника пожежно-рятувальної служби 

проявляється у ретельному дотриманні норм поведінки та вимог 
законодавства, звичці до порядку. Вона досягається шляхом: 

– виховання високих моральних і ділових якостей працівників, 
свідомого ставлення до службового обов’язку; 

– вироблення високого професіоналізму; 
– дотримання статутного порядку; 



– формування правової культури; 
– залучення всього особового складу до проведення службової 

підготовки; 

– забезпечення вимогливості керівників до підлеглих, турботи про 
них; 

– поєднання методів переконання і заохочення із застосуванням 
заходів дисциплінарного стягнення; 

– особистого прикладу зразкового виконання керівниками своїх 
службових обов’язків, справедливого ставлення до підлеглих; 

– створення належних матеріально-побутових умов праці, 
отримання працівниками усіх встановлених законодавством видів 

матеріального забезпечення. 
Реалізувати зазначені критерії дисципліни можна лише в колективі з 

високою моральністю, бо як відомо, фундаментом дисципліни є моральна 
основа особистості. 

На рівень дисципліни пожежного-рятувальника впливає низка 
факторів: рівень професійної підготовки, стан морально-психологічного 
клімату в колективі, вимогливість керівників, відповідальність підлеглих, а 

також рівень моральності в колективі. Важливу роль у налагодженні 
службової дисципліни відіграє також побутова (позаслужбова) поведінка 

працівника, рівень його свідомості, дотримання законності в службовій 
діяльності, вміння оцінювати свої дії, співвідносити власні оцінки та 

судження з думкою колективу. 
Службова дисципліна в пожежно-рятувальній службі 

характеризується суворим дотриманням норм та розпоряджень, 
встановлених Міністерством та іншими державними органами. Всі, без 

винятку, працівники зобов’язані своєчасно та точно виконувати покладені 
на них завдання і обов’язки. 

У порівнянні з іншими видами державної дисципліни, службова 
дисципліна в МНС має свої особливості. Передусім, це те, що у 
Міністерстві існує дисципліна аналогічна військовій, яка носить яскраво 

виражений нормативний (правовий) характер. Кожен працівник складає 
Присягу, тому його службова дисципліна базується на високій свідомості, 

глибокому розумінні свого службового та громадського обов’язку й 
особистій правовій відповідальності за довірену йому народом справу.  

Правила службової дисципліни регулює Дисциплінарний статут 
служби цивільного захисту. Він визначає сутність службової дисципліни, 

права та обов’язки працівників щодо її дотримання, види заохочень і 
дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування. 

Працівник МНС за межами служби також зобов’язаний 
дотримуватись вимог дисципліни, громадського порядку та норм моралі, 

не допускати вчинків, які б применшували його авторитет серед людей. 



Підсумовуючи можна зробити висновок, що визначальним аспектом 
службової дисципліни працівника МНС є висока самодисципліна, яка 
проявляється у вимогливості до себе, і регулюється самоконтролем і 

самокритикою.  
Cамодисципліна - це дисципліна власної поведінки, повний 

самоконтроль над нею; це здатність робити заплановані дії незалежно від 
емоційного стану. Якщо працівник МНС сильно хоче чогось досягти, чітко 

бачить мету, планує дії які приведуть до її досягнення, необхідно 
застосувати самодисципліну. Самодисципліна вимагає високого рівня 

професійної та моральної культури, глибокого, заснованого на внутрішніх 
переконаннях, усвідомлення виконуваного обов’язку. 

Зміцнення службової дисципліни може відбуватись лише за умови 
постійної виховної роботи з особовим складом, всебічної підтримки та 

турботи керівників про кожного працівника. 
Громадсько-політичні відносини в нашій державі сьогодні не можна 

характеризувати однозначно. Це впливає на моральний стан багатьох 
людей, у тому числі працівників МНС, які нерідко перебувають у стані 
розгубленості та незахищеності. Як наслідок, частіше виникають випадки 

депрофесіоналізації, професійної деформації, знижується авторитет 
пожежно-рятувальної служби, падає рівень службової дисципліни. 

Виходячи з цього слід пам’ятати, що у зміцнені дисципліни 
працівника МНС велику роль відіграє моральний фактор, бо лише свідома 

дисциплінованість, ініціатива, професійна солідарність, взаємодопомога, 
підтримка, морально-психологічна готовність до дій у складних ситуаціях, 

сміливість і здатність до розумного ризику в екстремальних умовах 
можуть забезпечити її високий рівень і неухильне виконання. 
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