
Методична мета: «Удосконалення якості виробничого навчання, 

шляхом впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, та 

застосування сучасних засобів навчання для формування  кваліфікованих  

робітників». 

УРОК №49       Дата: 22 березня 2019 р. 

Тема програми. Виконання робіт з ремонту колісних транспортних засобів 

Тема уроку. Ремонт приладів електроустаткування. 

Мета уроку: Формувати уміння та навички при ремонті приладів 

електроустаткування, розвиваючи при цьому логічне мислення і зорову 

пам'ять, уяву, виховувати охайність, терплячість, увагу, старанність, і повагу 

до професії слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів і любов до 

техніки.  

Тип уроку: формування початкових навичок, професійних навичок та 

умінь. 

Методи проведення уроку: розповідь, пояснення, інструктаж, 

фронтальне опитування, демонстрація, самостійне спостереження, вправи з 

виконання трудових операцій, практична робота. 

Кількість годин: 6 

  Комплексно-методичне забезпечення: автомобіль ГАЗ 52, Москвич 

412, генератори, стартери, реле регулятори, плакати, інструкційні картки, 

підручники, набори інструментів і пристосувань. Мультимедійний проектор. 

Міжпредметні зв’язки: «Спецтехнологія», «Будова автомобіля». 



ХІД УРОКУ 

 І. Організаційна частина-5 хв. 

1. Перевірка наявності учнів; 

2. Перевірка готовності учнів (спецодяг, зошити, засоби праці); 

3. Призначення чергових та відповідальних за інструмент. 

ІІ. Вступний інструктаж - 40 хв. 

1. Повідомлення теми і мети уроку. Ремонт приладів 

електроустаткування. 

Формувати уміння та навички при ремонті приладів електроустаткування. 

2. Мотивація: В електрообладнанні автомобіля акумулятор і генератор 

працюють в нерозривній тандемі. Якщо вийде з ладу один — через 

деякий час вийде з ладу і інше. Наприклад, при осипанні активної маси 

акумулятор призводить до збільшення зарядного струму генератора. А 

це тягне за собою несправність випрямляча (діодного моста). У свою 

чергу, при несправності регулятора напруги, що надходить від 

генератора, може збільшитися зарядний струм, що неминуче призведе 

до систематичної перезарядження батареї, «википання» електроліту і 

швидкого руйнування. 

3. Перевірка шляхом опитування знань набутих на теоретичних 

заняттях: 



- Перш ніж перейти до виконання завдань уроку перевіримо ваші 

знання, навички і уміння необхідні при виконанні даних видів робіт. 

Перевірку будемо проводити шляхом усного опитування. 

Запитання: 

1. Що відноситься до джерел струму? 

Відповідь: акумуляторна батарея, генератор . 

2. Для чого слугує акумуляторна батарея? 

Відповідь:для живлення електричним струмом стартера під час пуску 

двигуна. 

3.З чого складається акумулятор? 

Відповідь: Акумулятор складається з пів блоків позитивних і 

негативних пластин,ізольованих одна від одної сепараторами,які 

виготовлені з пористих пластин.  

          4. Що є основним джерелом електричної  енергії в автомобілі?  

           Відповідь: генератор є основним джерелом енергії.  

          5.З чого складається генератор?  

           Відповідь: генератор складається з ротора  і статора. 

           6.Для чого слугує стартер?  

           Відповідь: для запуску двигуна. 

Основні ознаки несправності автогенератора: 

 При працюючому двигуні блимає (або безперервно горить) контрольна 

лампа розряду акумулятора. 

 Розрядка або перезаряд (википання) акумуляторної батареї. 



 Тьмяне світло автомобільних фар, деренчливий чи тихий звуковий 

сигнал при працюючому двигуні. 

 Значна зміна яскравості фар при збільшенні числа обертів. Це може 

бути допустимо при збільшенні оборотів (перегазовки) з режиму 

холостого ходу, але фари, захопившись яскраво, далі яскравість свою 

збільшувати не повинні, залишаючись в одній інтенсивності. 

 Сторонні звуки (виття, вереск) виходять від генератора. 

4. Показ та пояснення прийомів виконання завдання:  

1. Відкручуємо гвинт кріплення щіткотримача генератора і знімаємо 

щіткотримач.  

2. Відкручуємо гайку кріплення шківа.  

3. За допомогою знімача знімаємо шків. 

4. Знімаємо шпонку з вала генератора.  

5. Відкручуємо чотири гвинти кріплення задньої кришки генератора.  

6. Знімаємо задню кришку з статором.  

7. Випресовуєм ротор з передньої кришки разом із заднім 

підшипником. 

8. Відкручуємо чотири гайки кріплення кришок переднього 

підшипника, знімаємо кришки.  

9.Випресовуємо підшипник за допомогою наставки. 

10. Встановлюємо новий підшипник, наносячи легкі удари по його 

зовнішньому кільцю через оправку, в якості якої можна використати 

відповідну за розміром головку або втулку. 



11. Відкручуємо три гайки кріплення виводів обмоток статора від 

випрямляючого блоку.  

12. Викручуєм гвинти з ізоляційними шайбами. 

13. Відкручуємо гайку кріплення виводу «30».  

14. Знімаємо плоску і штопорну шайбу, а також капронову ізоляційну 

прокладку. 

15. Знімаємо випрямляючий блок  із задньої кришки. 

16. По черзі, під'єднаючи щупи омметра до виводів статора, 

перевіряємо його обмотки на обрив і на замикання на корпус. 

17. За допомогою знімача знімаємо задній підшипник з вала. 

18. Замінюємо на новий.  

Перед складанням очищаємо всі деталі від масла, бруду і вугільної 

пилі. Контактні кільця протираємо тканиною, змоченою бензином або 

розріджувачем. При сильному окисленні і підгоранні зачищаємо кільця 

самою мілкою шкуркою. 

Складаємо генератор в зворотньому порядку. Перед установкою 

статора в задню кришку вставляємо штекер «нульового» проводу 

(попередньо відігнув його фіксатор) в з’єднуючу колодку генератора. 

Для попередження нещасних випадків під час проведення робіт 

зосереджую увагу учнів на обов’язковому дотриманні  правил техніки 

безпеки: 

   1. На робочих місцях мають забезпечуватися безпечні умови для 

проведення розбирання та складання вузлів. Обладнання, інструменти та 



пристрої мають відповідати характеру виконуваних робіт й 

унеможливлювати травматизм. 

 2. Спецодяг повинен бути підібраний за розміром і ростом, справний. 

Акуратно заправлений. А манжети по низу рукавів застібнуті.  

 3. Утримувати робочі місця в чистоті. Необхідні інструменти 

розміщувати в порядку зручному для використання.  

 4. Користуватись тільки справним інструментом і за прямим 

призначенням. Для відкручування і закручування гвинтів та гайок підбирати 

ключі необхідних розмірів. 

 5. Руки не повинні бути мокрими або замасленими, щоб інструмент не 

вислизнув, а навчальні посібники не забруднювались.  

 6. Підтягуючи кріпильні деталі, стежити щоб рука,, яка обертає ключ, 

не поранилась об гострі краї сусідніх деталей. 

 7. Бойки молотків і вибивачів повинні бути з м’якшого металу.  

 8. Приступаючи до роботи із знімачем, перевіряйте відсутність тріщин 

у деталях, пошкоджень різьби гвинта,справність лапок тяги. Встановлюйте 

знімач так. Щоб силовий гвинт розмістився співвісно до деталі і всі його 

лапки надійно захватили її. 

 9. Очищувати окремі деталі і механізми за допомогою щіток та 

технічних серветок. Використані технічні серветки зберігати в щільно 

закритих металевих ящиках. 

 Забороняється:  



- Розміщувати  на краю робочого стола вузли. Деталі та інструменти так 

як їх падіння може призвести до нещасного випадку. А сам інструмент 

і деталі пошкодитись. 

- Користуватись несправним інструментом та приладами відкручувати та 

закручувати гайки і гвинти ключами. Що не відповідають їх розміру. 

- Працювати викруткою у якої розігнутий стержень. Вона може 

зірватись з головки гвинта. 

- Розбирати та збирати вузли у підвішеному стані. 

Після закінчення робіт прибрати робоче місце протерти інструмент та 

пристосування і скласти їх в інструментальні ящики. 

5. Перевірка готовності учнів до виконання даного завдання: 

- характеристика роботи кожного учня. 

- можливі типові помилки при виконанні даного завдання їх причини 

та способи усунення.  

- акцентування уваги учнів на неприпустимість порушення вимог 

техніки безпеки праці. 

Учні розписуються в журналі з охороні праці. 

6. Пробне виконання учнями нових прийомів показаних майстром:  

Перед виконанням завдання давайте ще раз переглянемо послідовність 

виконання робіт. У вас на столах знаходяться інструкційні картки. За якими 

ви і будете працювати. 

7. Переконавшись що більшість учнів можуть успішно виконувати 

завдання. Видаю необхідні інструменти та пристосування. 



Інструкційні картки. Додаткові матеріали. Розводжу учнів по 

робочих місцях. 

ІІІ. Самостійна робота і поточний інструктаж (215 хв): 

Обхід робочих місць з метою проведення поточних інструктажів.  

Перший обхід: перевірка стану робочих місць та готовності учнів до 

виконання самостійної роботи.  

Другий обхід: перевірка правильності послідовності виконання завдання. 

Особливу увагу звертаю на більш відстаючих учнів. 

Третій обхід: перевірка правильності дотримання технологічного процесу. 

Учням які встигають більше надаю додаткові завдання. 

Четвертий обхід : перевірка правильності складання вузлів. 

П’ятий обхід: оцінка якості виконаних робіт 

При кожному обході перевіряю дотримання учнями правил безпечної праці. 

Збираю дані для заключного інструктажу. 

IV. Заключний інструктаж (10 хв.): 

1. Повідомлення про досягнення мети та завдань уроку. 

2. Аналіз виконання завдань групою в цілому. Окремими учнями. 

3. Розбір неточностей. Які допущені при виконані робіт, зазначення 

шляхів їх попередження та усунення недоліків. 

4. Повідомлення та обґрунтування оцінок. 

V. Домашнє завдання. 



- поновити знання по темі: «Трансмісія автомобіля», «Будова й 

експлуатація автомобілів»  стор.270-291. 

 

Майстер виробничого навчання         І. Г. Громовик 

 

 



Інструкційна картка № 9 

Професія: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

Тема. Ремонт  генератора  змінного  струму. 

Обладнання робочого місця: генератор змінного струму,  ключі «на 8», «на 

10», «на 13» і «на 19», головки торцеві «на 8», «на 10» і «на 19», вороток, 

динамометричний ключ, викрутка, штангенциркуль, молоток, оправки для 

випресовки і запресовки підшипників генератора, знімач шківа генератора.  

 

 

Ключем «на 10» відкручуємо гайку... 

 

... і знімаємо ізоляційну шайбу с виводу «30» 

генератора. 

 

Ключем «на 19» відкручуємо гайку шківа 

генератора. Ротор від провертання удержуємо 

викруткою за виступ крильчатки (не погніть 

лопасті). 

 

Знімаємо шайбу,... 
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...деталі шківа,... 

 

...регулювальне кільце... 

 

...і крильчатку. 

 

Невеликим зубилом видаляємо із пазу вала 

шпонку... 

 

...і знімаємо встановлене за нею кільце. 

 

Ключем «на 10» відкручуємо чотири гайки... 
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...і виймаємо болти, стягуючі кришки генератора. 

 

Знімаємо передню кришку. 

Якщо вал ротора щільно сидить в підшипнику, удержуючи генератор на вісі 

за передню кришку, вибиваємо вісь через оправку із м’якого металу. 

 

Знімаємо регулювальну шайбу. При збиранні не 

забудьте встановити її на місце. 

 

Для заміни переднього підшипника ключем «на 8» 

відкручуємо чотири гайки. При збиранні вони були 

законтрені – торці шпильок зам’яті. Якщо гайки 

при відкручуванні будуть пошкоджені, при 

складанні потрібні нові. 

 

Знімаємо зовнішню і внутрішню кришки разом зі 

шпильками. 

http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/18-17_7_6_10.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/18-17_7_6_11.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/18-17_7_6_12.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/18-17_7_6_13.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/18-17_7_6_15.jpg


 

Через оправку вибиваємо передній підшипник. 

 

Встановлюємо новий підшипник, наносячи легкі 

удари по його зовнішньому кільцю через оправку, 

в якості якої можна використати підходящу 

головку або втулку. 

                                          Встановлюємо кришки підшипників, затягуємо 

гайки... 

 

...і бородком або зубилом знову контримо їх. 

                                              Знімаємо щіткотримач. 

 

Виколоткою із м’якого металу вибиваємо ротор із 

задньої кришки. Ротор знімається разом з 

підшипником. 

 

Заміна заднього підшипника потребується рідко. 

При необхідності стягуємо його з валу ротора 

знімачем. 
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Новий підшипник запресовуємо, наносячи удари 

через оправку – і тільки по його внутрішньому 

кільцю. 

 

Головкою «на 8» відкручуємо три гайки кріплення 

виводів статора к випрямляючому блоку. 

 

Піджав тонкою викруткою фіксатор штекера 

«нульового» проводу,... 

 

...знімаємо статор. 

 

Виймаємо болт виводу «30». 

 

Із задньої кришки виймаємо три болти разом з 

ізоляційними прокладками... 
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...і виймаємо випрямляючий блок. 

 

По черзі, під’єднуючи щупи омметра до виводів 

статора, перевіряємо його обмотки на обрив... 

 

...і замикання на корпус. 

  

Перед складанням очищаємо всі деталі від масла, грязі и вугільної пилі. 

Контактні кільця протираємо тканню, змоченою бензином або 

розріджувачем. При сильному окисленні и підгоранні зачищаємо кільця 

самою мілкою шкуркою. 

 

Складаємо генератор в зворотньому порядку. 

Перед установкою статора в задню кришку 

вставляємо штекер «нульового» проводу 

(попередньо відігнув його фіксатор) в з’єднуючу 

колодку генератора. 
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