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Силабус навчальної дисципліни 

«КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВІЙСЬК» 

 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Курс 5 

Семестр осінній 

весняний 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сукупність теоретичних, організаційних та практичних  питань,що 

формують  профіль  фахівця  в  галузі  управління  будівельним 

виробництвом  та  подальшою  експлуатацією  будинків,  споруд  та 

інженерних сітей. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс   спрямований   на   підготовку фахівців для квартирно-

експлуатаційних органів,  для оволодіння теоретичними  знаннями, 

командними методиками  та  твердими  практичними  навиками 

організації та  управління будівництвом та експлуатацією будівель і 

споруд. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- вміє  розробляти  та  корегувати  проекти на  будівництво  та  

ремонт будинків та споруд загальновійськового та спеціального 

призначення під час експлуатації; 

- вміє  проектувати  та  організовувати  роботи    при  прокладанні  та 

експлуатації мереж енергопостачання. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- здатність забезпечити безпеку особового складу підрозділу під час 

організації будівельних робіт. 

- здатність користуватись  практичними  навиками  з  організації 

виконання   інженерних   рішень та   квартирно-експлуатаційного 

забезпечення  військ  у  виконанні  функціональних  обов’язків  за 

посадами призначення. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Зміст дисципліни розкривається в таких темах:  

- Землі оборони; 

- Планування військових містечок;  

- Розквартирування військових частин, організацій, закладів;  

- військові водні перевезення;  

- Організація квартирно-експлуатаційного забезпечення військ у 

воєнний час;  

- Забезпечення військових частин, організацій, закладів 

енергоносіями;  

- Забезпечення комунальними послугами військових частин, 

організацій, закладів;  

- Забезпечення  твердим, рідким і газовим паливом військових 

частин, організацій, закладів; 



- Забезпечення військових частин, організацій, закладів меблями.  

Види занять: лекційні, групові, практичні.  

Методи навчання: усне   викладання   з   використанням 

мультимедійних презентацій, практичні завдання 

Форми навчання: денна 

Пререквізити Дисципліни: Фортифікаційні споруди спеціальних об’єктів;  

Споруди спеціальних та загальновійськових об’єктів. 

 Пореквізити Дисципліни: Дипломний проект 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

КВП НАУ 

1. Земельний кодекс України № 3-4 від 2002. 

2 Наказ МО України №448 від 03.07.2013 Про затвердження 

положення про організацію квартирно-експлуатаційного 

забезпечення Збройних Сил України. 

3. Наказ ЗМО-НТЗС України  №300 від 1997 року "Положення про 

військове (корабельне) господарство ЗС України." 

4 Довідник офіцера по службах тилу Військово-Повітряних Сил. - 

Вінниця, 2001. 

5.Наказ МО України № 5 від 05.01.2011 року "Про затвердження 

Показників об’єктів (службових приміщень) військових містечок, 

призначених для розквартирування військових частин, установ та 

військових навчальних закладів Збройних Сил України" 

6. Наказ МО України № 17 від 12.01.2015 року "Порядок списання 

військового майна у Збройних Силах України" 

7. Наказ МО України № 10 від 11.01.2011 "Про затвердження 

Інструкції про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення 

під час відмобілізування та приведення військових частин у бойову 

готовність " 

8. Наказ МО України № 737 від 30.11.2011 року " Про затвердження 

Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців 

Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями" 

9. Наказ МО України № 680 від 19.12.2017 року "Про затвердження 

Інструкції з обліку земельних ділянок в органах квартирно-

експлуатаційної служби Збройних Сил України" 

10. Наказ МО України № 875 від 19.12.2012 року "Про 

затвердження Показників витрат палива на комунально-побутові 

потреби військових частин, установ та організацій і Методики 

нормування витрат палива на комунально-побутові потреби 

військових частин, установ та організацій" 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Локація: Аудиторії КВП НАУ, мультимедійні засоби, військові 

частини та квартирно-експлуатаційни органи Збройних Сил України;  

Матеріально-технічне забезпечення:  

1. Слайди. 

2. Стенди. 

3. Наочне приладдя. 

4. Наукові статті в українських та іноземних виданнях (включаючи 

Scopus). 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік, тестування 

Кафедра військової підготовки 

Факультет  
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Викладач(і) ПІБ викладача: Єременко Володимир 

Васильович 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

Тел.: 2490994 

E-mail:  

Робоче місце: КВП НАУ каб. 209 

ПІБ викладача: Скребнєва Світлана 

Миколаївна 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

Тел.: 2490994 

E-mail:  

Робоче місце: КВП НАУ каб. 209 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Фундаментальна дисципліна з підготовки фахівців спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» 

Лінк на дисципліну Платформа в НАУ – платформа CLASROOM 

https://classroom.google.com/u/0/c/NzkyMjkxNDA1Njha?hl=ru 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NzkyMjkxNDA1Njha?hl=ru

