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Рівень вищої освіти Бакалавр         
Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
Освітня програма  Електромеханіка        
Навчальна дисципліна Експлуатація та ремонт електричних машин    
Семестр   8          

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  1 

 

1. Як визначити стан ізоляції обмотки якоря машини постійного струму? 

2. Які є дефекти валу обертових електричних машин? 

3. Які є несправності у роботі силових трансформаторів? 

4. Як виконується центрування валів обертових електричних машин? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  2 

 

1. Несправності осердя трансформаторів. 

2. Як виконують транспортування електричних машин? 

3. Які є критерії вибору електричних машин? 

4. Поясніть термін та дайте його визначення «Коефіцієнт абсорбції». 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  3 

 

1. Як виконують захист електричних машин від короткого замикання та 

перевантаження? 

2. Як виконують зберігання електричних машин? 

3. Які є особливості систем моніторінгу електричних машин. 

4. Діагностування пошкоджень статора асинхронного двигуна. 
 
Затверджено на засіданні кафедри «Електричні машини». Протокол № 14 від 21 квітня 2022 р. 

Завідувач кафедри  
«Електричні машини» _________________ Володимир МІЛИХ 

(підпис) 
 

Екзаменатор  _________________ Андрій МАСЛЄННІКОВ 
(підпис) 

 
 

 
  



Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Рівень вищої освіти Бакалавр         
Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
Освітня програма  Електромеханіка        
Навчальна дисципліна Експлуатація та ремонт електричних машин    
Семестр   8          

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  4 

 

1. Які є типи складських приміщень? 

2. Які є способи діагностування пошкоджень короткозамкненого ротора? 

3. Якими документами керуються при виконанні монтажних робіт електричних 

машин? 

4. Які є види несправностей у машинах постійного струму. 
 
Затверджено на засіданні кафедри «Електричні машини». Протокол № 14 від 21 квітня 2022 р. 

Завідувач кафедри  
«Електричні машини» _________________ Володимир МІЛИХ 

(підпис) 
 

Екзаменатор  _________________ Андрій МАСЛЄННІКОВ 
(підпис) 

  



Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 

Рівень вищої освіти Бакалавр         
Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
Освітня програма  Електромеханіка        
Навчальна дисципліна Експлуатація та ремонт електричних машин    
Семестр   8          

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  5 

 

1. Як виконуються пусконалагоджувальні роботи? 

2. Як організовано технічне обслуговування електричних машин? 

3. Які є особливості монтажу трансформаторів великої потужності? 

4. Як виконується центрування валів обертових електричних машин? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  6 

 

1. Як класифікуються причини несправностей електричних машин? 

2. Як виконується діагностування пошкоджень статора асинхронного двигуна. 

3. Як виконується організація технічного обслуговування трансформатора? 

4. Які є причини несправностей машин постійного струму? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  7 

 

1. Як виконують прогнозування технічного стану електричних машин? 

2. Які є причини несправностей асинхронних двигунів? 

3. Якою повинна бути структура ремонтного підприємства електричних машин? 

4. Які є особливості монтажу трансформаторів великої потужності? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  8 

 

1. Якими робочими процесами займається випробувальна станція ремонтного 

підприємства електричних машин? 

2. Як виконати заведення ротора електричних машин великої потужності? 

3. Які є види несправностей у синхронних машинах? 

4. Як виконується просочення і сушка обмоток? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  9 

 

1. Якими робочими процесами займається розбиральна дільниця ремонтного 

підприємства електричних машин? 

2. Як виконують виготовлення обмотки статора з проводу круглого перерізу? 

3. Як виконується модернізація електричних машин? 

4. Види несправностей у машинах постійного струму. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  10 

 

1. Якими робочими процесами займається комплектувальна дільниця ремонтного 

підприємства електричних машин? 

2. Як виконується центрування валів обертових електричних машин? 

3. Як виконують виготовлення обмотки статора з проводу прямокутного перерізу? 

4. Як виконується ремонт підшипників ковзання? 
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