
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ2 

2. Назва: Газобалонне обладнання транспортних засобів 

3. Тип: обов'язковий 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Морозюк С.В., 

старший викладач. 

9. Результати навчання: 
- набуття теоретичних знань що стосується властивостей газоподібних видів пального та 

особливостей його використання на автомобільному транспорті; 

- набуття теоретичних знань та практичних навичок з будови, експлуатації та технічного 

обслуговування газобалонного обладнання та газобалонних транспортних засобів; 

- набуття теоретичних знань що стосується охорони праці при експлуатації газобалонних 

автомобілів та газозаправних комплексів. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Вступ до фаху", 

"Автомобілі. Будова", "Двигуни внутрішнього згоряння". 

12. Зміст курсу: Види та властивості газоподібного пального. Комплектуючі пристрої 

газобалонного обладнання. Газові редуктори та змішувачі.  Будова, принцип роботи, 

особливості експлуатації та основні несправності всіх поколінь газобалонного обладнання. 

Системи живлення автомобілів стисненим газом. ГБО дизельних автомобілів. Організація і 

види робіт з переобладнання автомобілів. Методи і засоби заправки газобалонних 

автомобілів. Технічне обслуговування газобалонних автомобілів. Охорона праці при 

експлуатації і обслуговуванні балонів. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Е.Г. Григорьев, Колубаев Б.Д., Ерохов В.И. и др. Газобаллонные автомобили: - М.: 

Машиностроение, 1989. – 216 с. 

2. Ерохов В.И. Газобаллонные автомобили (конструкция, расчет, диагностика). Учебник для 

вузов. – М: Горячая линия – Телеком, 2012. – 598 с. 

3. Певнев Н.Г., Елгин А.П., Бухаров Л.Н. Техническя эксплуатация газобаллонных 

автомобилей: – 2-е изд., перераб. и дополненное.– Омск: Изд-во СибАДИ, 2010.– 202 с. 

4. Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей: Учеб, 

пособие для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия». 2003. – 160 с. 

5. Золотницкий В.А. Новые газотопливные системы автомобилей/ Под научи, ред. С.Н. 

Погребного. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2005. - 64 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
22 год. – лекцій, 20 год. – практичних робіт, 78 год. – самостійної роботи. 

Разом – 120 год.   

Методи: індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів.  

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру.  

Поточний контроль (100 балів): тестування.  

16. Мова викладання: українська. 

 

 

В.о. завідувача кафедри автомобілів    М.В. Пікула   

та автомобільного господарства    старший викладач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF TRAINING DISCIPLINE 
1. Code: PPV 2;  

2. Title: Gas cylinder equipment for vehicles;  

3. Type: Required;  

4. The level of higher education: II (Master);  

5. Year of study as proposed discipline: 4;  

6. Semester when studied discipline: 7;  

7. Number of established ECTS credits: 4;  

8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Morozyuk Sergiy 

Volodymyrovych, senior lecturer;  

9. Learning outcomes:  
- acquisition of theoretical knowledge concerning the properties of gaseous fuels and their use in 

road transport; 

- acquisition of theoretical knowledge and practical skills in the design, operation and maintenance 

of gas-cylinder equipment and gas-cylinder vehicles; 

- acquisition of theoretical knowledge concerning labor protection in the operation of gas-cylinder 

cars and gas filling complexes. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, control measures.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Introduction to the specialty", 

"Automobiles", "Internal combustion engine" 

12. Content of the course: Types and properties of gaseous fuels. The components of the device 

of the gas equipment. Gas reducers and mixers. Structure, operating principle, operation features 

and main faults of all generations of gas cylinder equipment. Car power systems with compressed 

gas. HBO diesel cars. Organization and types of work on the conversion of cars. Methods and 

means of refueling gas-filled cars. Maintenance of gas-cylinder cars. Labor protection during 

operation and maintenance of cylinders.  

13. Recommended editions:  
1. E.G. Grigoriev, Kolubaev B.D., Yerokhov V.I. and others. Gas-cylinder cars: - Moscow: 

Mashinostroenie, 1989. - 216 p. 

2. Yerokhov V.I. Gas-cylinder cars (design, calculation, diagnostics). Textbook for universities. - 

M: Hotline-Telecom, 2012. - 598 p. 

3. Pevnev N. G., Elgin A. P., Bukharov L. N. Technical operation of gas-cylinder cars: - 2nd ed., 

revised and supplemented.– Omsk: Publishing house SibADI, 2010.– 202 p. 

4. Panov Y.V. Installation and operation of gas-cylinder equipment of cars: Textbook, manual for 

the beginning prof. Moscow: publishing center "Academy". 2003. - 160 p. 

5. Zolotnitskiy V. A. New gas-fuel systems of automobiles/ Under the scientific editorship of S.N. 

Pogrebny. – M.: Publishing House Third Rome, 2005. - 64 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures - 22 hours, practical 

classes - 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours.  

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, the introduction of business and role 

games, case studies, the use of multimedia learning tools.  

15. Forms and evaluation criteria:  
The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control: completion at the end of 7 semester.  

Current control (100 points): testing.  

16. Teaching language: ukrainian.  

 

Acting head of the department of automobile  M.V. Pikula   

and automobile industry      senior lecturer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


