


 

1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Електрообладнання 

автомобіля» 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 параметрами щодо вибору 

електроустаткування; з методами їх діагностування й технічного обслуговування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: системи, агрегати і прилади 

електроустаткування автомобілів, обладнання щодо його діагностування й 

технічного обслуговування. 

Основним завданням вивчення дисципліни є: забезпечення студентів 

знаннями з основ конструкції та принципу дії електронного та електричного 

обладнання автомобілів, з основними параметрами щодо вибору 

електроустаткування при проектуванні або ремонту автомобіля, які потрібні для 

підготовки фахівця відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра зі спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування». 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити дисципліни 

Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна 

вивчається після викладання наступних курсів: «Фізика», «Хімія», «Електротехніка, 

електроніка та мікропроцесорна техніка». 

Постреквізити дисципліни 

Матеріали даної дисципліни використовуються при вивченні подальших 

дисциплін спеціалізації. 

Компетентності 

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 

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; 

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. 

Методи навчання 

При вивченні дисципліни застосовуються наступні методи навчання: 

– пояснювально-ілюстративні – вербальні методи передачі та сприймання 

навчальної інформації (розповідь, лекція, бесіда), наочні (відео-ілюстрація, 

презентація), практичні (вправи, групові та індивідуальні завдання, виконання 

лабораторних, аналітично-розрахункових робіт, практичне використання 

сучасних приладів); 

– 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. 

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Теми лекційних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна заочна 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Автомобільне електрообладнання. Системи 

електропостачання, пуску та електроприводи. 

1 Автомобільне електричне та електронне обладнання 2 0,2 

2 Акумуляторні батареї 2 0,5 

3 Автомобільні генератори 3 0,5 

4 Система пуску 2 0,5 

5 Застосування електроприводу на автомобілях 4 0,5 



 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 2. Автоматичне управління системами автомобіля 

1 
Загальні зведення щодо електронних та мікропроцесорних 

систем автомобілів. 
2 0,3 

2 Системи запалювання 4 1 

3 Інжекторні системи упорскування палива 2 1 

4 
Електронні системи управління автомобілем у режимі 

розгону і гальмування 
1 0,5 

5 Системи освітлення та сигналізації 2 0,5 

6 Інформаційно-вимірювальна система автомобіля 2 0,5 

 Усього 26 6 

 

Теми практичних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна заочна 

1 2 3 4 

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 



 

1 2 3 4 

7 
Вивчення конструкції системи розподільного упорскування 

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

 Усього 16 6 

 

 Теми лабораторних занять 

Кількість годин № 

з/п 
Назва теми 

денна заочна 

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 

 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 

 

4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи поточного контролю: індивідуальне опитування (тестування), 

захист лабораторних робіт (тестування), перевірка індивідуальних завдань. 

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота (тестування). 

Методи підсумкового контролю: залік (тестування). 



 

 

5. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінюванні результатів навчання проводиться відповідно до Положення 

про проведення поточного та семестрового контролю (зі змінами) 

(http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK.pdf, http://at.kdu.edu.ua/Files/Docs/PPPSK_N_Z.pdf) 

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. 

Згідно з ним використовується 100-бальна шкала оцінювання. 

 

Денна форма навчання 

Вид занять 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 Ін
д

З
 

С
у

м
а 

Робота на лекції 5 6 – 11 

Робота на лабораторних і 

практичних заняттях 

Захист робіт 

10 

 

25 

10 

 

24 

– 

– 

20 

 

29 

Модульний контроль 20 20 – 40 

Усього 50 50       – 100 

 

Заочна форма навчання 

Вид занять 
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 Ін
д

З
 

С
у

м
а 

Робота на лекції 5 5 – 10 

Робота на лабораторних і 

практичних заняттях 

Захист робіт 

10 

15 

10 

15 

– 

– 

20 

30 

Самостійна робота – – 20 20 

Підсумковий тест 10 10 – 20 

Усього 40 40 20 100 

 

 

 



 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS Для екзамену, КП (КР), 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 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

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

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

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

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

207 с. 

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

Транспорт, 1988. – 256 с. 

4. Петров В.М., Дьяков И.Ф. Электрооборудование, электронные системы и 

бортовая диагностика автомобилей. Учебное пособие. Ульяновск: Издательство 
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7. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів. Підручник. 

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



 

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

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

9. Федосов В.П., Сытенький В.Д. Автомобильная электроника. Учебное 

пособие. Таганрог: Издательство ТРТУ, 1998. – 73 с. 

10. Чижков Ю.П., Акимов А.В. Электрооборудование автомобилей. 

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

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

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

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/ 

3. Дистанційна освіта КрНУ ім. М. Остроградського / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://krnu.org/ 

4. Бібліотека КрНУ ім. М. Остроградського / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kdu.edu.ua/LIB1/home.php 

5. Журнал «Автотранспортное предприятие» / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.atp.transnavi.ru 

 

8. АКАДЕМІЧНА ЕТИКА 

Політика академічної етики визначена в Кодексі академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf) КрНУ ім. Михайла 

Остроградського. Конфліктні ситуації мають відкрито обговорюватись в академічних 

групах з викладачем, необхідно бути взаємно ввічливим, поважати димки інших. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом навчання, за яке 

нараховуються бали. Запізнення на заняття недопустимі. Пропущені заняття 

повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. За 

об’єктивних причин навчання може відбуватись в дистанційній формі (за 

погодженням із керівником дисципліни). 



 

Кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем і 

заздалегідь оголошених студентам критеріїв. У випадку невиконання студентом усіх 

передбачених навчальним планом видів занять до заліку (екзамену) він не 

допускається. 

Всі індивідуальні завдання студент має виконати самостійно. Списування та 

плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання під час модульних 

контрольних робіт і заліків (екзаменів) заборонені. Цитування в письмових 

роботах допускається тільки з відповідним посиланням на авторський текст. 

Роботи, які здаються з порушенням термінів без поважних причин, можуть 

оцінюватися на нижчу оцінку. 

 

9. ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності та соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

КрНУ імені Михайла Остроградського створена система дистанційного навчання 

на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій.  

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цієї дисципліни можна 

знайти за посиланням: http://krnu.org/enrol/index.php?id=1008 


