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Силабус навчальної дисципліни 

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК ПАЛЬНИМ» 

 

Освітньо-професійна програма: Забезпечення військ (сил) 

матеріально-технічними засобами служби пального 

Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт 

Галузь знань: 27 Транспорт 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр осінній 

весняний 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредитів/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Організація забезпечення військ (сил) пально-мастильними 

матеріалами і спеціальними рідинами в мирний та у воєнний час 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на підготовку фахівця, який володіє знаннями 

наукових концепцій, положень наказів та керівних документів з 

забезпечення військ пально-мастильними матеріалами і спеціальними 

рідинами, формування у нього практичних навичок у виконанні 

обов’язків начальника служби пального військової частини. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- демонструвати здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, генерування нових ідей; 

- планувати та організувати повсякденну діяльність служби пального 

військової частини; 

- забезпечити бойову та мобілізаційну готовність служби пального 

військової частини; 

- організувати контроль за ощадливим витрачанням пально-

мастильних матеріалів та спеціальних рідин та проведення 

інвентаризації та документальної ревізії служби пального військової 

частини; 

- організувати та керувати діями служби пального в різних видах бою 

та на марші. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, генерування нових ідей; 

- здатність планувати та організувати повсякденну діяльність служби 

пального військової частини; 

- здатність забезпечити бойову та мобілізаційну готовність служби 

пального військової частини; 

- здатність організувати контроль за ощадливим витрачанням пально-

мастильних матеріалів та спеціальних рідин та проведення 

інвентаризації та документальної ревізії служби пального військової 

частини; 

- здатність організувати та керувати діями служби пального в різних 

видах бою та на марші. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

- організація служби пального ЗС України. Роль служби пального в 

сучасних умовах та АТО; 

- застосування та витрата пально-мастильних матеріалів і спеціальних 



рідин при експлуатації військової техніки; 

- забезпечення військ пально-мастильними матеріалами, 

спеціальними рідинами і технічними засобами в мирний час 

- забезпечення військ технічними засобами служби пального в 

мирний час; 

- організація підвозу пального різними видами транспорту; 

- облік і звітність у службі пального військової частини; 

- фінансове планування і фінансування витрат по служби пального. 

Бухгалтерській  облік в службі пального; 

- контроль діяльності служби пального військової частини; 

- прийом, здача справ і посади начальника служби пального 

в/частини; 

- бойова та мобілізаційна готовність служби ПММ військової 

частини; 

- забезпечення військ ПММ, СР і технічними засобами у воєнний час 

та при діях в АТО; 

- особливості забезпечення пальним частин Повітряних Сил і 

Військово-Морських Сил ЗС України; 

- забезпечення пальним армій закордонних країн; 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: усне викладання з використанням 

мультимедійних презентацій, виконання спеціально сформульованих 

практичних завдань, розв’язування ситуаційних завдань пов’язаних з 

виконанням функціональних обов’язків фахівців служби пального 

військової частини 

Форми навчання: денна 

Пререквізити Навчальні дисципліни: «Технічні засоби транспортування та заправки 

пальним Збройних Сил України», «Військові склади пального», 

«Польові магістральні трубопроводи ЗС України», «Хіммотологія і 

організація контролю якості пального в ЗС України»  

Пореквізити Навчальна дисципліна «Забезпечення військ пальним» паралельно 

доповнює такі дисципліни, як: «Військовий тил», «Безпека військової 

діяльності» 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Бібліотека кафедри військової підготовки НАУ 

1. Наказ МО України від 31.07.2006 р. № 469 "Про затвердження 

Положення про забезпечення Збройних Сил України пальним і ТЗСП 

на мирний час." 

2. Наказ МО України від 06.01.1999 р. № 01 "Про затвердження Норм 

витрати пального, масел, мастил і спеціальних рідин при 

експлуатації, ремонті та консервації військової техніки й озброєння 

Збройних Сил України." зі змінами до нього, які введені в дію 

наказами Міністра оборони України від 13 жовтня 2009 року № 513 

та від 28 квітня 2010 року № 221. 

3. Наказ Міністра оборони України від 17.08.2017 № 440 "Про 

затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних 

Силах України". 

4. Наказ МО України від 12.01.2015 р №17 "Про порядок списання 

військового майна у ЗС України" зі змінами. 

5. Наказ Міністра оборони України від 16.07.97р № 300 "Про 

затвердження Положення про військове (корабельне) господарство 

Збройних Сил України" зі змінами та доповненнями. 

6. Наказ ЗМО-НТ ЗС України від 02.02.1994 р. № 7 "Про введення в 

дію Інструкції щодо поводження з отруйними технічними рідинами у 

Збройних Силах України". 

7. Наказ ЗМО-НТ ЗС України від 11.04.1994 р. № 24 "Про введення в 

дію Керівництва щодо поводження з етиловим спиртом." 



  

8. Наказ НГШ ЗС України від 25.04.2018 року № 170 "Про 

затвердження Порядку оформлення оперативних (бойових) 

документів". 

9. АРР-6(В) МІЖВИДОВІ УМОВНІ ПОЗНАЧКИ. Агенство НАТО з 

питань стандартизації, 2008, частина 1-6. 

10. AJP-3.4.1 МИРОТВОРЧІ ОПЕРАЦІЇ, 2001, частина 1-6. 

11. ATP-35 Тактична концепція сухопутних сил, 1997, частина IV. 

12. AJP-4(A) Доктрина НАТО з логістики, 2003, частина 1-3. 

13. ATP-42В Військові наступальні операції, 2000, частина 2,3. 

14. STANAG 2014 (видання 7) Бойові, попередні, тилові накази, 1988. 

15. STANAG 2034 (видання 5) Стандартний порядок взаємного 

тилового забезпечення НАТО, 1998. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання, мультимедійний комплекс 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік, екзамен, тестування 

Кафедра військової підготовки 

Факультет - 

Викладач(і) СТОЛІНЕЦЬ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: - 

Профайл викладача: - 

Тел.: 063-114-06-09 

E-mail: PMK02@i.ua 

Робоче місце: АП-200 б 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну - 

 


