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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Опір матеріалів 
2.Деталі машин.  
3. Електромеханіка 
4. Транспорт промислових підприємств 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін Діагностика, експлуатація та 
ремонт транспортних машин, Основи проектних розрахунків, модернізація та динаміка транс-
портних систем Транспортні машини: (автомобільний транспорт, промисловий транспорт)тощо 
 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання дисципліни – вивчення будови, принципу роботи та 

експлуатації систем і окремих елементів електричного та електронного обладнан-
ня найпоширеніших моделей автомобільного і міського транспорту; електротех-
нічних характеристик електричних машин та обладнання; факторів, які впливають 
на ефективність роботи і продуктивність електричних машин та методів їх визна-
чення; методів діагностування і технічного обслуговування електричного та елек-
тронного обладнання; режимів роботи та способів раціонального застосування 
електричних машин. 

Завдання викладання дисципліни – дати студентам знання, сформувати 
уміння та навички, які перелічені нижче. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати – будову, роботу та експлуатацію систем і окремих виробів 
електричного та електронного обладнання найпоширеніших моделей авто-
мобільного і міського транспорту; основні експлуатаційні показники електрич-
них машин, приладів та обладнання; особливості впливу різних факторів на пра-
цездатність електричних машин; методи і способи відновлення працездатності 
електричних машин та обладнання. 

Уміти – проектувати системи і окремі вироби електричного та електрон-
ного обладнання; визначати режими та ектротехнічні характеристики  машин; 
виконувати діагностування, ТО і відновлення ресурсу електричних систем та 
окремих деталей міського та автомобільного транспорту. 
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Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Вступ Система енергопостачання. 

Вступ 

Тема 1.  Акумуляторні батареї 

Тема 2.  Генераторні установки постійного струму  

Тема 3. Генераторні установки змінного струму  

Тема 4. Реле-регулятори та регулятори напруги 

Тема 5. Експлуатація систем електропостачання 

Змістовий модуль 2. Системи пуску двигунів. 

Тема 6. Загальні відомості. Електромеханічні характеристики стартера 

Тема 7. Стартери. Електричні схеми керування стартером 

Тема 8. Системи полегшення пуску холодного двигуна 

Тема 9. Експлуатація систем пуску 

Змістовий модуль 3. Система запалювання. 

Тема 10. Загальні відомості. Батарейна система запалювання 

Тема 11. Контактно-транзисторні системи запалювання  

Тема 12. Безконтактні системи запалювання 

Тема 13. Цифрові та мікропроцесорні системи запалювання 

Тема 14. Будова і характеристика приладів системи запалювання 

Тема 15. Експлуатація систем запалювання 

Змістовий модуль 4. Контрольно-вимірювальні прилади, системи освітлення і світової 
сигналізації 

Тема 16. Світлові прилади автомобільного і міського транспорту. Джерела світла. 

Тема 17. Комутаційна апаратура. Контрольно-вимірювальні прилади 

Тема 18. Експлуатація світової сигналізації і контрольно-вимірювальних приладів 

Змістовий модуль 5. Допоміжне електрообладнання, бортова мережа. Електронні сис-
теми керування. 

Тема 19. Звукова сигналізація, електродвигуни, склоочисники і фароочисники. Схеми елект-
рообладнання сучасного автомобільного і міського транспорту 

Тема 20. Автоматичне керування паливоподачею, економайзером холостого ходу. Електронні 
системи керування впорскування пального 

Тема 21. Електронне керування трансмісією і гальмівною системою. Електронні про-
тикрадіжні системи 

Тема 22. Діагностування та обслуговування систем з електронним керуванням 
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14. Рекомендована література 
Базова 

№ Найменування методичних матеріалів Рік ви-

дання 

Автори  

1 2 3 4 

1 
Електричне та електронне обладнання автомобілів і 
тракторів 

2005 Сажко  

2 
Технические средства городского электрического 
транспорта. – Высшая школа. 

1985 
И.С. Ефремов, 
В.М. Кобозев, 
В.В. Шевченко 

3 Эксплуатация и ремонт подвижного состава городско-
го электрического транспорта. – М. 

1985 В.М. Кобозев 

4 Городской транспорт. М. Стройиздат. 1990 Р.В. Горбанев 

5 Городской транспорт будущего. – М. Наука. 1982 С.А. Адасинский  

6 Основи технічного обслуговування і ремонту авто-
мобілів. – К., Вища школа. 

2003 В.Є. Канарчук, 
О.А. Лудченко, 
А.Д. Чигринець 

7 Основы теории автомобильных двигателей и автомо-
биля. – М., Форум: Инфра-М. 

2005 В.А. Стуканов 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. Електронний навчально-методичний комплекс з курсу «Електрообладнання міського та 
автомобільного транспорту» 
 

 


