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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість  
кредитів – 5,25 

Галузь знань 
0507 Електротехніка та 

електромеханіка 
Нормативна 

Напрям підготовки  
5.05070205 

Електромеханіки 
Модулів – 4 Спеціальність 

(професійне 
спрямування): 

5.05070205 
“Обслуговування та 

ремонт 
електроустаткування 

автомобілів і тракторів” 
 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 7 3 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання –  

Семестр 

Загальна кількість 
годин - 189 

5 6 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
5 семестр 
аудиторних – 2 год 
самостійної роботи 
студента – 1,38 год. 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
6 семестр 
аудиторних – 4 год. 
самостійної роботи  
студента – 2,59 год. 
 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

Лекції 

26 год. 76 год. 

Практичні 

- 

Лабораторні 

0 год. 12 год. 

Самостійна робота 

18 год. 57год. 

Індивідуальні завдання: 

не передбачено 

Вид контролю:  

диференцій
ований 
залік 

екзамен 

 
Примітка. 
1 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:  
для денної форми навчання – 114/75 = 1,52 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення навчальної дисципліни “Електроенергетика і 
електропостачання автомобілів та тракторів ” полягає в  формування знань, вміння 
діяти та формування творчих здібностей, пов’язаних, із забезпеченням засвоєння 
студентами циклу дисциплін практичної та професійної підготовки, та із загальною 
необхідністю та потребою спеціалістів в області електрообладнання автомобілів і 
тракторів та здійснення професійної діяльності по впровадженню електрообладнення 
автомобілів та тракторів в різних галузях народного господарства та вирішення 
електромеханічних задач в майбутній професійній діяльності. 

Завданням навчальної дисципліни є формування знань молодшого 
спеціаліста  відповідно до вимог освітньо-професійної програми, освітньо-
кваліфікаційної характеристики та вимог сучасного виробництва до його професійних 
умінь та здатностей  з технічних дисциплін. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- систему електропостачання в цілому; 
- головні елементи, з яких складається вся система електропостачання; 
- принцип дії свинцевої акумуляторної батареї; 
- принцип роботи генератора змінного струму; 
- принцип роботи генератора постійного струму; 
- правила експлуатації різноманітних генераторів; 
- принцип роботи та застосування випрямлячів та генераторів; 
- класифікацію, призначення регуляторів напруги; 
- особливість роботи різних типів регуляторів напруги. 
 
вміти:  
- розрізняти різні типи акумуляторних батарей по використанню; 
- відрізняти всі елементи, з яких складається в цілому вся акумуляторна батарея; 
- розрізняти різні типи генераторів; 
- використовувати різні типи генераторів на  автомобілях; 
- розбиратися в будові випрямлячів та зарядних пристроїв; 
- відрізняти різні типи регуляторів напруги. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1 Акумулятори.  

Змістовний модуль 1. Побудова, заряд та розряд акумуляторних батарей.   

Змістовний модуль 2. Експлуатація та зберігання акумуляторних батарей. 
 

Модуль 2 Автомобільні генератори.  

Змістовний модуль 3. Генератори змінного струму.   

Змістовний модуль 4. Генератори постійного струму 

 

          Модуль 3 Випрямлячі та зарядні пристрої.  

Змістовний модуль 5.Селенові, лампові, ртутні та напівпровідникові випрямлячі. 

          Змістовний модуль 6.Стаціонарні зарядні станції. 

 

Модуль 4 Регулятори напруги.  

Змістовний модуль 7. Засоби регулювання напруги. 
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4   СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Модуль 1 Акумулятори  

Тема 1. Побудова,заряд 
та розряд 
акумуляторних 
батарей. 

- 20 - - - 8 - - - - - - 

Тема 2. Експлуатація та 
зберігання 
акумуляторних 
батарей. 

- 18 - 2 - 18 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

66 38 - 2 - 26 - - - - - - 

                                                                  Модуль 2 
Модуль 2 Автомобільні генератори 

Тема 3 Генератори 
змінного струму.   

- 22 - 4 - 6 - - - - - - 

Тема 4 Генератори 
постійного струму 

- 4 - - - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 2 

40 26 - 4 - 10 - - - - - - 

Модуль 3  
Модуль 3 Випрямлячі та зарядні пристрої 

Тема 5 Селенові, 
лампові, ртутні та 
напівпровідникові 
випрямлячі 

- 4 - - - 4 - - - - - - 

Тема 6 Стаціонарні 
зарядні станції 

- 2 - - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 3 

12 6 - - - 6 - - - - - - 

Модуль 4 

Модуль 4 Регулятори напруги. 
Тема 7. Засоби 

регулювання напруги. 
- 32 - 6 - 33 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 4 

71 32 - 6 - 33 - - - - - - 

             

Усього годин 189 102  12  75       

 



 
 

7 
 

5  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
№ 
п/п 

Форма 
занять 

Обсяг 
годин 

Зміст занять 

1 2 3 4 
5 семестр 

Модуль 1 Акумулятори  

1 лекція 1 2/2 
Тема 1.1 Побудова, заряд та розряд 
акумуляторних батарей. Вступ. 

2 лекція 2 2/4 
Короткий огляд розвитку електрообладнання 
автомобіля 

3 лекція 3 2/6 Система електропостачання. 
4 лекція 4 2/8 Побудова свинцевих акумуляторних батарей 
5 сам.робота 2/10 Застосування однопровідної системи 
6 лекція 5 2/12 Принцип дії свинцевої акумуляторної батареї. 
7 лекція 6 2/14 Основні параметри акумуляторної батареї 
8 сам.робота 2/16 Фізичні процеси, які проходять в акумуляторі 

9 лекція 7 2/18 
Характеристики заряду і розряду акумуляторних 
батарей 

10 сам.робота 2/20 
Опис різних признаків, які визначають кінець 
розряду 

11 лекція 8 2/22 
Методи заряду акумуляторної 
батареї.Саморозряд акумулятора. 

12 лекція 9 2/24 
Несправності які виникають в акумуляторних 
батареях. 

13 лекція 10 2/26 “Необслуговуючі” акумулятори 
14 сам.робота 2/28 Технічні характеристики акумуляторних батарей 

15 лекція 11 2/30 

Тема 1.2 Експлуатація та зберігання 

акумуляторних батарей. Розміщення батарей 
на автомобілі 

16 сам.робота 2/32 
Основні вимоги до розміщення батарей на 
автомобілі 

17 лекція 12 2/34 
Експлуатація акумуляторних батарей при 
низьких температурах 

18 сам.робота 2/36 
Утеплення акумуляторних батарей при низьких 
температурах і обігрів батареї. 

19 сам.робота 2/38 
Обігрів акумуляторних батарей при низьких 
температурах. 

20 лекція 13 2/40 Експлуатація батарей при високих температурах 

21 сам.робота 2/42 
Регулююча напруга заряду акумуляторних 
батарей 

22 сам.робота 2/44 
Акумуляторна батарея з електропідігрівачем 
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6 семестр 

    1 лекція 1 2/2 
Режими роботи акумуляторних батарей на 
автомобілях. 

    2 сам.робота 2/4 Транспортування акумуляторних батарей. 
    3 лекція 2 2/6 Зберігання акумуляторних батарей. 

    4 лекція 3 2/8 
Підготовка акумуляторних батарей і 
експлуатація. 

    5 лекція 4 2/10 Догляд за батарею в експлуатації. 
    6 лекція 5 2/12 Строк служби акумуляторної батареї 
    7 лекція 6 2/14 Неисправности аккумуляторных батарей 

    8 сам.робота 2/16 
Несправності акумуляторних батарей, причини їх 
виникнення та засоби усунення 

    9 сам.робота 2/18 
Основні правила зберігання акумуляторної 
батареї 

  10 сам.робота 2/20 
Табличні значення щільності електроліту, які 
рекомендуються для різних кліматичних 
областей 

  11 
лабораторна 
робота № 1 

2/22 
Лабораторна робота № 1 “Пристрій 
акумуляторної батареї” 

Модуль 2  Автомобільні генератори 

  12 лекція 7 2/24 
Тема 2.1 Генератори змінного струму. 
Призначення автомобільних генераторів та 
вимоги до них. 

  13 лекція 8 2/26 
Улаштування автомобільних генераторів 
змінного струму 

  14 сам.робота 2/28 Схема генератора змінного струму 

  15 лекція 9 2/30 
Принцип роботи автомобільного генератора 
змінного струму. 

  16 лекція 10 2/32 Трифазний випрямляч генератор. 

  17 лекція 11 2/34 
Генератор с додатковим випрямлячем. 
Безконтактні генератори змінного струму. 

  18 лекція 12 2/36 Бесщеточні генератори 
  19 сам.робота 2/38 Схема магнітопроводу змінного струму 
  20 лекція 13 2/40 Електричні характеристики генератора. 

  21 лекція 14 2/42 
Паралельна робота генератора з акумуляторною 
батареєю 

  22 лекція 15 2/44 Технічне обслуговування генераторних установок 

23 лекція 16 2/46 
Характерні несправності генераторних установок 
і методи їх виявлення 

24 лекція 17 2/48 
Заміна типу генераторної установки на 
автомобілі 

25 сам.робота 2/50 Несправності генератора 
26 лабораторна 2/52 Лабораторна робота № 2 “Пристрій 
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робота № 2 автомобільного генератора змінного струму” 

27 
лабораторна 
робота № 3 

2/54 
Лабораторна робота № 3 “Дослідження 
характеристик автомобільного генератора 
змінного струму 

28 лекція 18 2/56 
Тема 2.2  Генератори постійного струму. 
Особливості роботи генератора постійного 
струму. 

29 сам.робота 2/58 Схема генератора постійного струму 

30 лекція 19 2/60 
Конструкція і принцип роботи генератора 
постійного струму 

31 сам.робота 2/62 
Технічні характеристики генератора постійного 
струму 

                            Модуль 3  Випрямлячі та зарядні пристрої 

32 лекція 20 2/64 
Тема 3.1 Селенові, лампові, ртутні та 
напівпровідникові випрямлячі. Електричні 
схеми генераторних пристроїв. 

33 сам.робота 2/66 
Принцип роботи електричних схем генераторних 
пристроїв з випрямлячем 

34 лекція 21 2/68 
Випрямляючі вузли. Випрямляючі блоки 
генераторів 

35 сам.робота 2/70 
Принцип роботи випрямляючих блоків на 
генераторі 

36 лекція 22 2/72 
Тема 3.2 Стаціонарні зарядні станції. 
Призначення та принцип дії зарядних приладів 

37 сам.робота 2/74 Різновиди різноманітних зарядних станцій 
                                       Модуль 4  Регулятори напруги 

38 лекція 23 2/76 

Тема 4.1 Засоби регулювання напруги. 
Призначення та класифікація автоматичних 
регуляторів напруги. Засоби регулювання 
напруги 

39 сам.робота 2/78 
Процес регулювання напруги при різних 
значеннях частоти обертання генератора 

40 лекція 24 2/80 Одноступеневий регулятор напруги. 

41 лекція 25 2/82 
Вібраційний регулятора напруги з 
прискорюючим резистором 

42 сам.робота 2/84 
Охарактеризувати зміну напруги та струму 
збудження генератора, який працює із 
регулятором напруги 

43 сам.робота 2/86 
Швидкісні характеристики генератора із 
регулятором напруги 

44 лекція 26 2/88 
Двоступеневий регулятор напруги (типа РР – 
380). 

45 лекція 27 2/90 Несправності контактно-вібраційного регулятора 
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напруги 

46 сам.робота 2/92 
Особливості роботи регулятора напруги (типа РР-
380) 

47 сам.робота 2/94 
Переваги та недоліки одноступеневого та 
двоступеневого регуляторів напруги 

48 
лабораторна 
робота № 4 

2/96 
Лабораторна робота № 4 “ Дослідження роботи 
двоступеневого контактно-вібраційного 
регулятора напруги” 

49 лекція 28 2/98 Електронний регулятор напруги. 

50 лекція 29 2/100 
Контактно-транзисторний регулятор напруги 
(типа РР - 362). 

51 сам.робота 2/102 Функціональна схема транзисторного регулятора 

52 сам.робота 2/104 
Особливості роботи електронних регуляторів 
напруги 

53 сам.робота 2/106 
Особливості роботи регулятора напруги (типа РР-
362) 

54 лекція 30 2/108 
Контактно-транзисторний регулятор напруги 
(типа РР – 362М ). 

55 сам.робота 2/110 
Несправності контактно-транзисторного 
регулятора напруги 

56 сам.робота 2/112 
Особливості роботи регулятора напруги типа РР-
362м. Несправності регулятора напруги РР-362м 

57 сам.робота 2/114 
Переваги та недоліки контактно-транзисторних 
регуляторів напруги 

58 лекція 31 2/116 
Безконтактно-електронний регулятор напруги 
(типа РР – 350). 

59 лекція 32 2/118 
Схема безконтактно-електронного регулятора 
напруги (типа РР – 350) 

60 сам.робота 2/120 Особливості роботи регулятора напруги РР-350 
61 сам.робота 2/122 Несправності регулятора напруги РР-350 
62 лекція 33 2/124 Регулятор напруги 201.3702. 

63 лекція 34 2/126 
Схема безконтактного регулятора напруги 
201.3702.Принцип роботи. 

64 сам.робота 2/128 
Особливості роботи аварійного режиму 
регулятора напруги (201.3702) 

65 лекція 35 2/130 Регулятор напруги 13.3702. 
66 лекція 36 2/132 Регулятори напруги 17.3702 

67 сам.робота 2/134 
Використання регуляторів напруги 201.3702; 
13.3702; 17.3702 на автомобілях 

68 
Лабораторна 
робота № 5 

2/136 
Лабораторна робота № 5 “Дослідження 
безконтактного електронного регулятора 
напруги” 

69 лекція 37 2/138 Інтегральний регулятор напруги. Схема 
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інтегрального регулятора напруги Я.112 

70 сам.робота 2/140 
Загальні технічні характеристики регуляторів 
напруги 

71 лекція 38 2/142 
Несправності регулятора напруги РР350, РР356, 
13.5702, Я112, Я120. 

72 сам.робота 1/143 Основні несправності системи електропостачання 

73 
лабораторна 
робота № 6 

2/145 
Лабораторна робота № 6 “Система 
електропостачання автомобіля ВАЗ 2108 (ВАЗ 
2109)” 

 
 
 

6  ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
N 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 
1 Пристрій акумуляторної батареї 2 
2 Пристрій автомобільного генератора змінного струму 2 
3 Дослідження характеристик автомобільного генератора 

змінного струму 
2 

4 Дослідження роботи двоступеневого контактно-вібраційного 
регулятора напруги 

2 

5 Дослідження безконтактного електронного регулятора напруги 2 
6 Система електропостачання автомобіля ВАЗ 2108 (ВАЗ 2109) 2 
  Усього годин 12 

 
7 САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Застосування однопровідної системи 2 

2 Фізичні процеси, які проходять в акумуляторі 2 

3 Опис різних признаків, які визначають кінець розряду 2 

4 Технічні характеристики акумуляторних батарей 2 

5 Основні вимоги до розміщення батарей на автомобілі 2 

6 
Утеплення акумуляторних батарей при низьких температурах і 
обігрів батареї. 

2 

7 Обігрів акумуляторних батарей при низьких температурах. 2 

8 Регулююча напруга заряду акумуляторних батарей 2 

9 Акумуляторна батарея з електропідігрівачем 2 

10 Транспортування акумуляторних батарей 2 
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11 
Несправності акумуляторних батарей причини їх винекнення та 
засоби  усунення 

2 

12 Основні правила зберігання акумуляторної батареї 2 

13 
Табличні значення щільності електроліту, які рекомендуються 
для різних кліматичних областей 

2 

14 Схема генератора змінного струму 2 

15 Схема магнітопроводу змінного струму 2 

16 Несправності генератора 2 

17 Схема генератора постійного струму 2 

18 Технічні характеристики генератора постійного струму 2 

19 
Принцип роботи електричних схем генераторних пристроїв з 
випрямлячем 

2 

20 Принцип роботи випрямляючих блоків на генераторі 2 
21 Різновиди різноманітних зарядних станцій 2 

22 
Процес регулювання напруги при різних значеннях частоти 
обертання генератора 

2 

23 
Охарактеризувати зміну напруги та струму збудження 
генератора, який працює із регулятором напруги 

2 

24 Швидкісні характеристики генератора із регулятором напруги 2 
25 Особливості роботи регулятора напруги (типа РР-380) 2 

26 
Переваги та недоліки одноступеневого та двоступеневого 
регуляторів напруги 

2 

27 Функціональна схема транзисторного регулятора 2 
28 Особливості роботи електронних регуляторів напруги 2 
29 Особливості роботи регулятора напруги (типа РР-362) 2 
30 Несправності контактно-транзисторного регулятора напруги 2 

31 
Особливості роботи регулятора напруги типа РР-362м. 
Несправності регулятора напруги РР-362м 

2 

32 
Переваги та недоліки контактно-транзисторних регуляторів 
напруги 

2 

33 Особливості роботи регулятора напруги РР-350 2 
34 Несправності регулятора напруги РР-350 2 

35 
Особливості роботи аварійного режиму регулятора напруги 
(201.3702) 

2 

36 
Використання регуляторів напруги 201.3702; 13.3702; 17.3702 
на автомобілях 

2 

37 Загальні технічні характеристики регуляторів напруги 2 
38 Основні несправності системи електропостачання 1 

                                                                                                     Разом 75 
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8  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний –   тестовий контроль , опитування.  
       

Підсумковий –  5семестр - диференційований залік , 6 семестр - екзамен.  
 
 
 

9 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Конспект лекцій.  
2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів. 
3. Комплект завдань і методичних рекомендацій для проведення 

лабораторних робіт.  
1 Комплект завдань для проведення поточного контролю знань студентів.  
2 Пакет мультимедійного супроводження (презентаційний матеріал).  

 
 

10  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Базова 

1. Чижков Ю.П, Акимов С.В. Электрооборудование автомобилей. – М.: 
Издательство “ За рулем ”1999. 

2. Бронштейн М.И. Электрическое и электронное оборудование автомобилей. – 
К., 1989. 

3. Банников С.П. Электрооборудование автомобилей. – М.: Транспорт, 1977 
4. Буна Б. Электроника на автомобиле. – М.: Транспорт, 1979 
5. Ильин М.Н., Тимофеев Ю.Л., Ваняев В.Я. Электрооборудование автомобилей. 

– М.: Транспорт, 1982. 
Допоміжна 

1.Багач Р.В Конспект лекцій  з дисципліни “Електроенергетика і 
електропостачання автомобілів та тракторів ” для студентів спеціальності: 
5.05070205 “Обслуговування та ремонт 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. 
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11  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/ 
 
 

 

Викладач        Р.В.Багач  

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