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Силабус навчальної дисципліни 

«ВІЙСЬКОВИЙ ТИЛ» 

 

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 з 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 тилового забезпечення військ (сил) 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 

тилового забезпечення військ, формування у нього практичних 

навичок у виконанні обов’язків начальника тилу – заступника 

командира військової частини. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- демонструвати здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, генерування нових ідей; 

- застосувати знання та практичні навички з виконання завдань 

тилового забезпечення військових частин в різних видах бою і на 

марші. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, генерування нових ідей; 

- здатність застосовувати професійно профільовані знання та 

практичні навички з виконання завдань тилового забезпечення 

військових частин в різних видах бою і на марші. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

- організація Тилу ЗС України. Роль тилу в сучасних умовах та АТО; 

- організаційно-штатна структура тилових підрозділів військових 

частин; 

- основи підготовки військового тилу, його розміщення та 

переміщення; 

- види тилового забезпечення; 

- підвезення матеріальних засобів та евакуація; 

- захист,оборона і охорона, маскування військового тилу; 

- управління військовим тилом; 

- дії військового тилу при відновленні боєздатності частин, 

відновлення боєздатності тилу; 

- тилове забезпечення батальйону в різних видах бою; 

- тилове забезпечення механізованої (танкової) бригади в обороні, 

наступі та при пересуванні; 

- особливості тилового забезпечення частин родів військ; 

- тилове забезпечення частин Повітряних Сил; 

 



Види занять: лекції, практичні  

Методи навчання: усне викладання, виконання спеціально 

сформульованих практичних завдань, розв’язування ситуаційних 

завдань пов’язаних з виконанням функціональних обов’язків фахівця 

тилу 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», «Тактика», 

«Військова топографія». 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Військовий тил» паралельно доповнює такі 

дисципліни, як: «Забезпечення військ пальним», «Безпека військової 

діяльності». 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Бібліотека кафедри військової підготовки НАУ: 

1. Основи тилового забезпечення військових частин (підрозділів), 

тактичних груп. Київ, Видання академії, 2015.  

2. Ткаченко В.В, Основи військового тилу ч. 1. Київ, НАОУ, 2000. 

3. Ткаченко В.В, Тилове забезпечення бригади (полку) ч. 2. Київ, 

НАОУ, 2001. 

4 Наказ Міністра оборони 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. 

5. Наказ Міністерства оборони України від 15.06.2016 № 6т 

«Положення про порядок створення, зберігання, поновлення та 

використання непорушних запасів техніки тилу та інших 

матеріальних засобів тилу у Збройних Силах України». 

6. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 26.01.2016 № 

**2 «Про затвердження Норм безповоротних втрат, виходу у ремонт 

ОВТ, витрат інших МЗ в операціях Збройних Сил України». 

7. АРР-6(В) МІЖВИДОВІ УМОВНІ ПОЗНАЧКИ. Агенство 

НАТО з питань стандартизації, 2008, частина 1-6. 

8. Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 25.04.2018 № 

170 «Про затвердження Порядку оформлення оперативних (бойових) 

документів». 

9. Призначення, завдання, організаційно-штатна структура та бойові 

можливості омбр ОСШР та ОСО. Видання академії, 2002. 

10. Методичні рекомендації щодо застосування військ (сил) №21 дск. 

ГШ ЗСУ, Головний командний центр, 2014. 

11. Досвід застосування Збройних Сил провідних країн світу №23 

дск. ГШ ЗСУ, Головний командний центр, 2014. 

12. Досвід застосування Збройних Сил провідних країн світу №26 

дск. ГШ ЗСУ, Головний командний центр, 2014. 

13. Методичні рекомендації щодо застосування військ (сил) №24 дск. 

ГШ ЗСУ, Головний командний центр, 2014. 

14. Поисково-разведывательные группы. Методическое пособие. К.: 

2014 

15. Тарасов О.В., Столінець С.Л., Сеченєв О.М. Конспект лекцій з 

дисципліни «Військовий тил», К: КВП НАУ, таємно, 2018. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік, екзамен, тестування 

Кафедра військової підготовки 



  

Факультет - 

Викладач(і) ТАРАСОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Посада: доцент 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: доктор філософії (кандидат 

військових наук) 

Профайл викладача:  -  

Тел.: 067-440-27-90 

E-mail: PMK02@i.ua 

Робоче місце: АП-200 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну - 

  


