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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Електроенергетика і 

електропостачання автомобілів і тракторів» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки молодшого спеціаліста напряму 5.05070205 «Електромеханіки», 

спеціальності 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і 

тракторів» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни передбачає вивчення будови, принципу 

роботи, основних характеристик акумуляторів різноманітного типу, генераторів змінного та 

постійного струму, випрямлячів та зарядних пристроїв, регуляторів напруги, які 

використовуються в електроенергетики і електропостачанні автомобілів та тракторів.. 

Міждисциплінарні зв’язки:  

Дисципліна «Електроенергетика і електропостачання автомобілів і тракторів» спирається 

на такі вивчені дисципліни як: математики, фізики, електротехніки, електротехнічних матеріалів. 

В свою чергу знання з електроенергетики і електропостачання автомобілів та тракторів є базою 

для наступного вивчення ряду дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, таких як 

електроустаткування автомобілів і тракторів, технічне обслуговування, діагностика та ремонт 

електроустаткування автомобілів і тракторів. та інші предмети. 

Знання з курсу доповнюють та поглиблюють знання які студенти отримують з таких 

дисциплін як: математики, фізики, електротехніки, електротехнічних матеріалів. 

Необхідна для вивчення дисциплін: математики, фізики, електротехніки, електротехнічних 

матеріалів,електроустаткування автомобілів і тракторів, технічне обслуговування, діагностика та 

ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів. та інші предмети. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Акумулятори 

2. Автомобільні генератори 

3. Випрямлячі та зарядні пристрої 

4. Регулятори напруги  

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Електроенергетика і електропостачання 

автомобілів і тракторів » полягає в формуванні знань, професійних вмінь та здібностей техніка-

електромеханіка, що пов’язані з виконанням технологічної та технічної діяльності в майбутній 

професійній діяльності. 

1.2.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Електроенергетика і 

електропостачання автомобілів і тракторів» є формування знань молодшого спеціаліста відповідно 

до вимог нормативної складової освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної 

характеристики та вимог сучасного виробництва до його вмінь та здібностей з професійних 

дисциплін. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

-   систему електропостачання в цілому; 
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- головні елементи, з яких складається вся система електропостачання; 

- елементи, які входять до даної системи електропостачання; 

- принцип дії свинцевої акумуляторної батареї; 

- параметри акумуляторної батареї, її застосування, використання, транспортування та 

зберігання; 

- основні несправності акумуляторної батареї; 

- недоліки різних типів; 

- переваги різних типів; 

- характеристики акумуляторних батарей в цілому; 

- призначення, вимоги, улаштування автомобільних генераторів; 

- принцип роботи генератора змінного струму; 

- принцип роботи генератора постійного струму; 

- конструкцію різних типів генераторів, з яких елементів вони складаються; 

- правила експлуатації різноманітних генераторів; 

- різні характеристики генераторів; 

- різноманітні типи випрямлячів (селенові, лампові, ртутні та напівпровідникові); 

- принцип роботи та застосування випрямлячів на генераторі; 

- різноманітні випрямляючі блоки генераторів; 

- принцип роботи трифазного випрямляча генератора; 

- призначення та принцип дії зарядних приладів; 

- класифікацію, призначення регуляторів напруги; 

- процес регулювання напруги при різних значеннях частот обертання генератора; 

- різні регулятори напруги; 

- переваги та недоліки різних типів регуляторів; 

- особливість роботи різних типів регуляторів напруги; 

- елементи, з яких складаються регулятори напруги в електричних схема. 

 

вміти : 

 

- розрізняти різні типи акумуляторних батарей по використанню; 

- відрізняти всі елементи, з яких складається в цілому вся акумуляторна батарея; 

- проводити метод заряду акумуляторної батареї; 

- пояснювати різні характеристики акумуляторної батареї, принцип сульфітації; 

- розрізняти різні типи генераторів; 
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- використовувати різні типи генераторів на  автомобілях; 

- розбиратися в електричних схемах; 

- вміло знаходити різноманітні  несправності генератора. 

- відрізняти різноманітні типи випрямлячів; 

- розбиратися в будові випрямлячів та зарядних пристроїв; 

-  находити переваги та недоліки різноманітних типів випрямлячів та зарядних пристроїв; 

- відрізняти різні типи регуляторів напруги; 

- розглянути переваги та недоліки регуляторів напруги; 

- складати електричні схеми з різними типами регуляторів напруги. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 189 годин/3,5 кредиту ECTS. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Вступ. Короткий огляд розвитку електрообладнання  автомобіля 

        Історія розвитку електронних пристроїв. що використовують на автомобільному транспорті, 

рекомендується у виді декількох етапів. Розгляд етапів розвітка електроенергетики та 

електропостачання автомобілів і тракторів. Різноманітні системи електроустаткування автомобілів 

і тракторів. 

МОДУЛЬ 1 Акумулятори 

Тема 1.1 Побудова, заряд та розряд акумуляторних батарей. 

        Короткий огляд розвитку електрообладнання автомобіля. Система електропостачання. 

Побудова свинцевих акумуляторних батарей. Застосування однопровідної системи. Основні 

параметри акумуляторної батареї. Фізичні процеси, які проходять в акумуляторі. Характеристики 

заряду і розряду акумуляторних батарей. Опис різних признаків, які визначають кінець розряду. 

Методи заряду акумуляторної батареї.Саморозряд акумулятора. Несправності які виникають в 

акумуляторних батареях. “Необслуговуючі” акумулятори. Технічні характеристики 

акумуляторних батарей. 

Тема 1.2 Експлуатація та зберігання акумуляторних батарей 

       Розміщення батарей на автомобілі.Основні вимоги до розміщення батарей на автомобілі. 

Експлуатація акумуляторних батарей при низьких температурах. Утеплення акумуляторних 

батарей при низьких температурах і обігрів батареї. Обігрів акумуляторних батарей при низьких 

температурах. Експлуатація батарей при високих температурах. Регулююча напруга заряду 

акумуляторних батарей. Акумуляторна батарея з електропідігрівачем. Режими роботи 

акумуляторних батарей на автомобілях. Транспортування акумуляторних батарей. Зберігання 
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акумуляторних батарей. Зберігання акумуляторних батарей. Підготовка акумуляторних батарей і 

експлуатація. Догляд за батарею в експлуатації. Строк служби акумуляторної батареї. 

Неисправности аккумуляторных батарей. Несправності акумуляторних батарей, причини їх 

виникнення та засоби усунення. Основні правила зберігання акумуляторної батареї. Табличні 

значення щільності електроліту, які рекомендуються для різних кліматичних областей 

Лабораторна робота № 1 “Пристрій акумуляторної батареї” 

МОДУЛЬ 2  Автомобільні генератори 

Тема 2.1 Генератори змінного струму.  

     Призначення автомобільних генераторів та вимоги до них. Улаштування автомобільних 

генераторів змінного струму. Схема генератора змінного струму. Принцип роботи автомобільного 

генератора змінного струму. Трифазний випрямляч генератор. Генератор с додатковим 

випрямлячем. Безконтактні генератори змінного струму. Бесщеточні генератори. Схема 

магнітопроводу змінного струму. Електричні характеристики генератора. Паралельна робота 

генератора з акумуляторною батареєю.Технічне обслуговування генераторних установок. 

Характерні несправності генераторних установок і методи їх виявлення. Заміна типу генераторної 

установки на автомобілі. Несправності генератора. 

Лабораторна робота № 2 “Пристрій автомобільного генератора змінного струму” 

Лабораторна робота № 3 “Дослідження характеристик автомобільного генератора змінного 

струму” 

 

Тема 2.2 Генератори постійного струму 

        Особливості роботи генератора постійного струму. Конструкція і принцип роботи генератора 

постійного струму. Технічні характеристики генератора постійного струму. 

 

МОДУЛЬ 3  Випрямлячі та зарядні пристрої  

Тема 3.1  Селенові, лампові, ртутні та напівпровідникові випрямлячі. 

      Електричні схеми генераторних пристроїв. Принцип роботи електричних схем генераторних 

пристроїв з випрямлячем. Випрямляючі вузли. Випрямляючі блоки генераторів. Принцип роботи 

випрямляючих блоків на генераторі 

 
Тема 3.2  Стаціонарні зарядні станції 
     Призначення та принцип дії зарядних приладів. Різновиди різноманітних зарядних станцій. 
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МОДУЛЬ 4.  Регулятори напруги  
Тема 4.1 Засоби регулювання напруги. 

        Призначення та класифікація автоматичних регуляторів напруги. Засоби регулювання 

напруги. Процес регулювання напруги при різних значеннях частоти обертання генератора. 

Одноступеневий регулятор напруги. Вібраційний регулятора напруги з прискорюючим 

резистором. Охарактеризувати зміну напруги та струму збудження генератора, який працює із 

регулятором напруги. Швидкісні характеристики генератора із регулятором напруги. 

Двоступеневий регулятор напруги (типа РР – 380).Несправності контактно-вібраційного 

регулятора напруги. Особливості роботи регулятора напруги (типа РР-380). Переваги та недоліки 

одноступеневого та двоступеневого регуляторів напруги. Електронний регулятор напруги. 

Контактно-транзисторний регулятор напруги (типа РР - 362). Функціональна схема 

транзисторного регулятора. Особливості роботи електронних регуляторів напруги. Особливості 

роботи регулятора напруги (типа РР-362). Контактно-транзисторний регулятор напруги (типа РР – 

362М ). Несправності контактно-транзисторного регулятора напруги. Особливості роботи 

регулятора напруги типа РР-362м. Несправності регулятора напруги РР-362м. Особливості роботи 

регулятора напруги типа РР-362м. Несправності регулятора напруги РР-362м. Переваги та 

недоліки контактно-транзисторних регуляторів напруги. Безконтактно-електронний регулятор 

напруги (типа РР – 350). Схема безконтактно-електронного регулятора напруги (типа РР – 350). 

Особливості роботи регулятора напруги РР-350. Несправності регулятора напруги РР-350. 

Регулятор напруги 201.3702. Схема безконтактного регулятора напруги 201.3702.Принцип роботи. 

Особливості роботи аварійного режиму регулятора напруги (201.3702). Регулятор напруги 

13.3702. Регулятори напруги 17.3702. Використання регуляторів напруги 201.3702; 13.3702; 

17.3702 на автомобілях. Інтегральний регулятор напруги. Схема інтегрального регулятора напруги 

Я.112. Загальні технічні характеристики регуляторів напруги. Несправності регулятора напруги 

РР350, РР356, 13.5702, Я112, Я120. Основні несправності системи електропостачання. 

 
Лабораторна робота № 4 “ Дослідження роботи двоступеневого контактно-вібраційного 

регулятора напруги” 

Лабораторна робота № 5 “Дослідження безконтактного електронного регулятора напруги” 

Лабораторна робота № 6 “Система електропостачання автомобіля ВАЗ 2108 (ВАЗ 2109)” 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1.Чижков Ю.П, Акимов С.В. Электрооборудование автомобилей. – М.: Издательство “ За 
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2.Бронштейн М.И. Электрическое и электронное оборудование автомобилей. – К., 1989. 
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4.Буна Б. Электроника на автомобиле. – М.: Транспорт, 1979 
5.Ильин М.Н., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. – М.:    
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Допоміжна 
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електроустаткування автомобілів і тракторів” - ХДПК, 2017р.80 с. 
2. Багач Р.В  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
“Електроенергетика і електропостачання автомобілів та тракторів ”для студентів спеціальності  
5.05070205 “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”- ХДПК, 
2017р. 48 с. 
3. Багач Р.В Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни 
“Електроенергетика і електропостачання автомобілів та тракторів ”для студентів спеціальності  
5.05070205 “Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів”- ХДПК, 
2017р. 28 с. 

Інформаційні ресурси 

1 http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car.shtml 
2 http://systemsauto.ru/electric/electric.html 
3.http://carinfo.com.ua/avto-knigi/ 
4.http://www.dom-eknig.ru/avtomobili/ 
5.http://www.diagram.com.ua/library/elektronika-avto/ 

  

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ  
Диференційований залік в 5 та 6 семестрі. 

Критерії оцінювання знань студентів.* 

- А – оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно 

послідовно відповідати на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення при 

розв’язуванні практичних задач стосовно електропостачання автомобілів і тракторів; 

- В – оцінка «добре» (82-89 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, 

включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати 

теоретичні положення при розв’язанні практичних задач стосовно електропостачання автомобілів 

і тракторів; 

- С – оцінка «добре» (74-81 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, 

включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні 

(несуттєві) неточності, за вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних 

задач стосовно електропостачання автомобілів і тракторів; 

- D – оцінка «задовільно»  (64-73 балів) виставляється за посередні знання навчального 

матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при 

розв’язанні практичних задач стосовно електропостачання автомобілів і тракторів; 

- E – оцінка «задовільно» (50-63 балів) виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, 

неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності його викладання, за слабке 

http://systemsauto.ru/electric/electric.html
http://www.dom-eknig.ru/avtomobili/


9 
 

  

застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач стосовно 

електропостачання автомобілів і тракторів; 

- FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (35-49 балів) 

виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на 

питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач стосовно 

електропостачання автомобілів і тракторів; 

- F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля (навчальної 

дисципліни) (0-34 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, 

суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися при розв’язанні практичних 

задач, незнання основних фундаментальних положень стосовно електропостачання автомобілів і 

тракторів. 

        Сумарна підсумкова оцінка, яку студент може отримати за результатами семестрового 

контролю, складається з кількості балів отриманих за результатами поточного контролю знань під 

час семестру. 

Результати підсумкових заходів (поточного контролю) оцінюються за 100 – бальною 

шкалою з подальшою трансформацією у державну оцінку відповідно до нижче наведеної табл.1.  

 
Таблиця 1 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
Для заліку 

90 – 100 A Відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
Добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
Задовільно 

50 – 63 E 

35 – 49 
FX Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

  

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  
1. Лабораторні роботи згідно робочої навчальної програми; 

2. Поточний контроль на аудиторних заняттях, у формі опитування; 
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