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1. Опис навчальної дисципліни 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Форма навчання 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

денна заочна  

Кількість кредитів – 6 
Галузь знань: 

13 –  Механічна інженерія 
вибіркова 

Модулів – 1
 

Рік підготовки:
 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Спеціальність: 

133 – «Галузеве 

машинобудування» Індивідуальне науково-

дослідне завдання: к/р 
Семестр 

6-й 6-й Загальна кількість 

годин – 180 

Освітньо-професійна програма: 

«Галузеве машинобудування» 
Лекції 

26 год. 6 год. 

Практичні 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

18 год. 6 год. 

Самостійна робота 

120 год. 162 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,75; 

самостійної роботи 

студента – 7,5. 

Освітній ступінь: бакалавр 

Вид контролю: залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

– для денної форми навчання – 0,50; 

– для заочної форми навчання – 0,11. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Електрообладнання 

автомобілів» є знайомлення студентів з технічними вимогами до 

електроустаткування автомобілів, з призначенням, принципом дії, технічними 

характеристиками та конструктивним виконанням систем, агрегатів і приладів 

електроустаткування автомобілів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Електричне обладнання 

автомобіля» є забезпечення студентів знаннями з основ конструкції та принципу 

дії електронного та електричного обладнання автомобілів, з основними 

параметрами щодо вибору електроустаткування при проектуванні автомобіля, які 

потрібні для підготовки фахівця відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають 

наступних компетентностей і програмних результатів навчання. 

Загальні компетентності: 

ЗК 2 – здатність використовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 3 – здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК 7 – здатність ухвалювати обґрунтовані рішення; 

ЗК 11 – базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін; 

ЗК 12 – базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально- 

професійних дисциплін. 

Фахові компетентності спеціальності: 

ФК 1 – здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні 

програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого 

машинобудування; 

ФК 2 – здатність продемонструвати знання і розуміння фундаментальних 

наукових фактів, концепцій, теорій, принципів; 

ФК 4 – здатність втілювати інженерні розробки для отримування 
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практичних результатів; 

ФК 11 – здатність застосовувати норми галузевих стандартів; 

ФК 12 – здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань 

підвищування якості продукції та її контролювання; 

ФК 13 – здатність використовувати знання, щоб вибирати конструкційні 

матеріали, устаткування, процеси; 

ФК 14 – здатність демонструвати розуміння, у яких царинах можна 

використовувати інженерні знання; 

ФК 15 – знання та розуміння предметної області та розуміння професії; 

ФК 17 – здатність застосовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для розв’язання типових задач спеціальності. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1 – здатність демонструвати знання і розуміння засад 

фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого 

машинобудування; 

ПРН 3 – здатність демонструвати знання і розуміння, мікропроцесорної 

техніки, систем автоматичного керування об'єктами та процесами галузевого 

машинобудування; 

ПРН 5 – здатність використовувати отримані знання в аналізуванні 

інженерних об’єктів, процесів та методів; 

ПРН 7 – здатність експериментувати та аналізувати дані; 

ПРН 9 – здатність обирати і застосовувати потрібне устаткування, 

інструменти та методи; 

ПРН 10 – здатність поєднувати теорію і практику для розв'язування 

інженерного завдання; 

ПРН 11 – здатність демонструвати фахові майстерність і навички; 

ПРН 14 – здатність застосовувати засоби технічного контролю для 

оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні; 

ПРН 21 – розуміння принципів конструювання механізмів і машин та 

обладнання різного призначення для машинобудування та методів їх розрахунку; 
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ПРН 22 – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

ПРН 23 – концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної 

діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності;   

ПРН 24 – розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних 

засобів, застосування інноваційних підходів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: історію і тенденції розвитку автотранспортного електричного і 

електронного обладнання; технічні вимоги до систем, що входять в типову 

принципову схему електрообладнання; призначення окремих елементів, принцип 

дії і їх будову, технічні характеристики машин, апаратів і приладів 

автомобільного електрообладнання; методи і засобами його діагностування та 

технічного обслуговування 

вміти: самостійно приймати рішення про можливість застосування тих або 

інших елементів електрообладнання на нових автомобілях, та автомобілях, що 

знаходяться в експлуатації; визначити експериментально характеристики 

елементів електрообладнання; діагностувати технічний стан елементів і систем 

електрообладнання 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Автомобільне електрообладнання. Системи 

електропостачання, пуску та електроприводи. 

Тема 1. Автомобільне електрообладнання.  

1.1 Тенденції розвитку електрообладнання автомобілів.  

1.2 Призначення систем і елементів електрообладнання автомобіля. Схеми 

електрообладнання автомобілів. Номінальні параметри електрообладнання. 

1.3 Комутаційна апаратури прямої й дистанційної дії.  Призначення, устрій.   

1.4 Елементи захисту електрообладнання, устрій і принципи дії. Визначення 

перерізу проводів і вибір запобіжників для схеми електрообладнання. 

Тема 2. Акумуляторні батареї. 

2.1 Призначення, умови експлуатації, технічні вимоги, конструктивне 

виконання та принцип дії свинцево-кислотних акумуляторних батарей. 

2.2 Електричні характеристики акумуляторних батарей. 

2.3 Методи й параметри заряду акумуляторних батарей. 

Тема 3. Автомобільні генератори. 

3.1 Генератори змінного струму: конструктивне виконання і принцип дії, 

електричні характеристики.  

3.2 Регулювання напруги системи генератор - акумулятор. Устрій 

регуляторів напруги та схеми їх включення. 

3.3 Електричні схеми генераторних установок автомобілів. 

3.4 Визначення потужності автомобильного генератора. 

Тема 4. Система пуску. 

4.1 Технічні вимоги щодо системи пуску.  

4.2 Конструкції автомобільних стартерів і їх електричні схеми. 

4.3 Механічні й електромеханічні характеристики стартера. 

4.4 Визначення параметрів елементів системи пуску. 

Тема 5. Застосування електроприводу на автомобілях  

2.1 Допоміжній електропривод автомобілів.  Застосовувані типи двигунів, 
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регулювання їхньої частоти обертання. 

2.2 Електромеханічна трансмісія великовантажних автосамоскидів. 

2.3 Тяговий електропривод електромобілів. 

 

Змістовий модуль 2. Автоматичне управління системами автомобіля. 

Тема 1. Загальні зведення щодо електронних систем автомобілів. 

1.1 Основні функції автомобільної електроніки. 

1.2 Основні компоненти електронних та мікропроцесорних систем 

автомобілів та принципи їх роботи. 

Тема 2. Системи запалювання. 

2.1 Призначення, технічні вимоги та класифікація систем запалювання (СЗ).  

2.2 Класична батарейно-контактна система запалювання: схема, елементи 

системи, їх устрій і технічні характеристики. Недоліки контактної СЗ.  

2.3 Безконтактно - транзисторні системи запалювання: принципові схеми, 

призначення елементів. Основні види датчиків моменту запалювання (ДМЗ). 

2.6 Електронні параметричні системи запалювання EZF-i та EZF-h. 

2.7 Мікропроцесорні системи запалювання (без ДМЗ, з електронним 

регулюванням моменту запалювання і з безконтактним розподілом високої 

напруги). 

Тема 3. Інжекторні системи упорскування палива. 

3.1 Класифікація й принцип роботи інжекторних систем упорскуванням 

палива. Режими роботи. Структурна схема. 

3.3 Устрій основних елементів інжекторних систем упорскуванням палива.  

3.4 Комплексні системи управляння ДВЗ («СFI», «Motronic», «Мікас-11»). 

Тема 4. Системи управління автомобілем у режимі розгону і гальмування. 

4.1 Електронна протиблокувальна система автомобіля (ABS).  

4.2 Електронна система стабілізації руху автомобіля. 

Тема 5. Системи освітлення й сигналізації. 

5.1 Освітлювальні прилади: фари головного освітлення, протитуманні фари, 
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світова сигналізація. Електричні схеми включення. Автомобільні лампи. 

5.2 Система управління фарою з газорозрядною лампою. 

Тема 6. Інформаційно-вимірювальна система автомобіля. 

6.1 Способи відображення інформації. Контрольно-вимірювальні прилади, 

їх види і принцип дії. 

6.2 Бортовий комп’ютер та бортова система контролю. 

6.3 Бортова система діагностування. 



10 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Кількість годин 

денна форма навч. заочна форма навч.  

у тому числі у тому числі 
Назви змістових модулів і тем 

усьо-

го л лаб пр с.р. 

усьо-

го л лаб пр с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Автомобільне електрообладнання. Системи 

електропостачання, пуску та електроприводи. 

Тема 1. Автомобільне 

електрообладнання. 
15 2 – 3 10 14,2 0,2 – 2 12 

Тема 2. Акумуляторні батареї. 14 2 – 2 10 10,5 0,5 – – 10 

Тема 3. Автомобільні генератори. 22 3 4 5 10 15,5 0,5 3 2 10 

Тема 4. Система пуску. 14 2 – 2 10 15,5 0,5 – – 15 

Тема 5. Застосування 

електроприводу на автомобілях. 
16 4 – – 12 15,5 0,5 – – 15 

Разом за змістовим модулем 1 81 13 4 12 52 71,2 2,2 3 4 62 

 

Змістовий модуль 2. Автоматичне управління системами автомобіля. 

Тема 1. Загальні зведення щодо 

електронних систем автомобілів. 12 2 – – 10 10,3 0,3 – – 10 

Тема 2. Системи запалювання. 22 4 6 – 12 19,0 1 3 – 15 

Тема 3. Інжекторні системи 

упорскування палива. 
26 2 8 4 12 18,0 1 

  – 2 
15 

Тема 4. Системи управління 

автомобілем у режимі розгону і 

гальмування 

11 1 – – 10 10,5 0,5 

  

 – 

 

 – 10 

Тема 5. Системи освітлення й 

сигналізації. 
14 2 – – 12 15,5 0,5 

 –  – 
15 

Тема 6. Інформаційно-

вимірювальна система 

автомобіля. 

14 2 – – 12 15,5 0,5 

 –  – 

15 

Разом за змістовим модулем 2 99 13 14 4 68 88,8 3,8 3 2 80 

ІНДЗ (к/р) – – – – – 20 – – – 20 

Семестровий контроль (іспит) – – – – – – – – – – 

Усього годин 180 26 18 16 120 180 6 6 6 162 
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5. Теми семінарських занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна Заочна 

    

 Усього   

 

6. Теми практичних занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна Заочна 

1 

Вивчення принципової схеми  електрообладнання 

автомобіля. Визначення перерізу проводів і вибір 

запобіжників для схеми електрообладнання. 
3 2 

2 

Вивчення конструкції свинцевих акумуляторних батарей і 

їх розрядно-зарядних характеристик. Визначення 

допустимого часу розряду акумуляторної батареї. 
2 - 

3 Розрахунки щодо вибору автомобільного генератора 2 - 

4 
Вивчення конструкції автомобільного генератора  змінного 

струму. Електричні схеми автомобільних генераторів.   3 2 

5 
Вивчення конструкції автомобільного електростартера і 

його електричної схеми.  
2 - 

6 
Вивчення конструкції системи центрального 

упорскуванням палива з блоком управління «ЕЕС-IV». 
2 1 

7 
Вивчення конструкції системи розподільного упорскування 

палива з блоком управління «Мікас-11». 
2 1 

 Усього 16 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна Заочна 

1 2 3 4 

1 
Дослідження електричних характеристик автомобільного 

генератора змінного струму. 
2 1,5 

2 Дослідження генератора з регулятором напруги. 2 1,5 

3 
Дослідження електричних характеристик контактної 

системи запалювання. 
2 1,5 

4 
Дослідження характеристик механічного та електронного 

регуляторів випередження запалювання. 
2 - 

5 
Дослідження електричних характеристик безконтактної 

системи запалювання автомобіля ВАЗ-2108. 
2 1,5 
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1 2 3 4 

 6 

 

 

Дослідження системи управління ДВЗ «Мікас-11» з 

застосуванням діагностичної програми «Сканматік». 

Перегляд змінних. Управління виконавчими механізмами. 

4 - 

7 

Діагностування системи управління ДВЗ «Мікас-11» з 

застосуванням програми «Сканматік». Моделювання 

несправностей, зчитування кодів та визначення 

несправностей. 

4 - 

 Усього 18 6 

 

8. Самостійна робота 

 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна Заочна 

1 Автомобільне електрообладнання.  10 12 

2 Акумуляторні батареї. 10 10 

3 Автомобільні генератори. 10 10 

4 Система пуску. 10 15 

5 Застосування електроприводу на автомобілях. 12 15 

6 Загальні зведення щодо електронних систем автомобілів. 10 10 

7 Системи запалювання. 12 15 

8 Інжекторні системи упорскування палива. 12 15 

9 
Системи управління автомобілем у режимі розгону і 

гальмування. 
10 10 

10 Системи освітлення й сигналізації. 12 15 

11 Інформаційно-вимірювальна система автомобіля. 12 15 

 Усього забезпечення аудиторних занять – – 

 Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) – 20 

 Забезпечення семестрового контролю – – 

 Усього  120 162 

 

9. Методи навчання 

 

Пояснювально-ілюстративні (розповідь, лекція, бесіда), репродуктивні 

(опитування, тестування, розв’язування задач, виконання вправ за зразком чи 

алгоритмом), проблемного викладу (ситуаційне моделювання, аналіз виробничих 

ситуацій, дискусія, аналіз відео фрагментів, написання рефератів, анотування 

науково-технічних джерел), частково-пошукові (евристичні бесіди, самостійне 

розв’язання проблемних ситуацій, написання тез доповідей). 
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10. Методи контролю 
 

Опитування, захист лабораторних робот, письмові контрольні роботи, залік. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти денної форми навчання 

Вид занять Змістовий модуль №1 Зміст. модуль № 2 Підсумк. 

тест  

Су- 

ма 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6   

Лекції 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 – 11 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 

 

1 

 

  3 

 

  5 

 

1 

 

– 

 

– 

 

4 

 

6 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

20 

Поточн. 

контр.: 

опитування 

 

 

25 

 

 

24 

 

 

 

 

 

49 

підсумко-

вий тест 

   

20 

 

20 

Усього 40 40 20 100 

 

 

Розподіл балів, що отримують студенти заочної форми навчання 

 

Вид занять Лекції Практичні Лабораторні КР Іспит 

Бали 10 20 – 40 20 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

Зараховано 

35-59 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 
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12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних робіт з навчальних дисциплін:               

«Електронне та електричне обладнання автомобіля», «Електричне обладнання 

автомобіля» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами  

«Машинобудування», «Автомобільний транспорт»  (у тому числі скорочений 

термін навчання). 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальних 

дисциплін «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Електричне 

обладнання автомобілів» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальностей: 274 – «Автомобільний транспорт», спеціалізація «Автомобілі та 

автомобільне господарство», 133 – «Галузеве машинобудування», спеціалізація 

«Колісні та гусеничні транспортні засоби». 

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальних 

дисциплін: “Електронне та електричне обладнання автомобілів”,  “Електричне 

обладнання автомобілів” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей: 

6.090200 – “Автомобілі та автомобільне господарство”, 6.090200 – “Колісні та 

гусеничні транспортні засоби” (у тому числі скорочений термін навчання) 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни     

“ Електрообладнання автомобіля ” для студентів денної та заочної форм навчання 

з напряму  6.050503 – “ Машинобудування ” (у тому числі зі скороченим терміном 

навчання) 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Борщенко Я.А., Васильев В.И. Электронные и микропроцессорные 

системы автомобилей. Учебное пособие. Курганск: Издательство КГУ, 2007. – 

207 с. 
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2. Петров В.М., Дьяков И.Ф. Электрооборудование, электронные системы и 

бортовая диагностика автомобилей. Учебное пособие. Ульяновск: Издательство 

УГТУ, 2005. – 119с. 

3. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів. Підручник. 

Затв.МОНУ. – Київ.:Каравела, 2019. – 400 с. 

4. Соснин Д.А., Яковлев  В.Ф. Новейшие автомобильные электронные 

системы. –М.: СОЛОН-Пресс, 2005, –240с. 

5. Чижков Ю.П., Акимов А.В. Электрооборудование автомобилей. Учебник 

для ВУЗов. – М.: Издательство «За рулём», 1999. – 384с. 

6. Росс Твег. Системы впрыска бензина. Устройство, обслуживание ремонт. 

– М.: КЖИ “За рулем”, 2004. – 144 с.: ил. 

Допоміжна 

1. Акимов А.В., Боровских Ю.И., Чижков Ю.П. Электрическое и 

электронное оборудование автомобилей. – М.: Машиностроение, 1988. – 122 с. 

2. Данов В.А., Рогачев В.Д. Электронные приборы автомобилей. –  М.: 

Транспорт, 1988. – 256 с. 

3. Резник А.М Электрооборудование автомобилей. – М.: Транспорт, 1990. – 

256 с. 

4. Tom Denton. Automobile. Electrical and electronic system. BA, AMSAE, 

MITRE, Cert.Ed. Associate Lecturer, Open University, 2004. – 476 р. 

5. http://www.ardio.ru/obd2.php – “Протокол OBD-II” 

6. Программа диагностическая «Сканматик». Руководство пользователя. 

 


