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Виконання навчального плану підготовки магістра 

№ 

з/п 
Назва кредитних модулів 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Вид звітно-

сті 
Примітка 

Осінній семестр 

1.  Патентознавство та авторське право 2 Залік  

2.  Філософські проблеми наукового пізнання 1,5 Залік  

3.  Основи сталого розвитку суспільства 2 Залік  

4.  Математичні методи оптимізації 4 Іспит  

5.  Математичне моделювання систем і процесів 4 Іспит  

6.  Іноземна мова професійного спрямування-2. Іноземна 

мова для науковців-2 
1,5 

Залік  

7.  Процеси перенесення в обладннанні хімічних 

виробництв-2. Моделювання процесів перенесення 
3 

Іспит  

8.  Процеси перенесення в обладннанні хімічних 

виробництв-3. Курсова робота 
1 

Курсова 

робота 

 

9.  Технологія виготовлення, надійність і довговічність 

устаткування-2. Надійність та довговічність 

обладнання хімічних виробництв  

3 

Диф. залік  

10.  Теорія експерименту та техніка вимірювання 3 Іспит  

11.  Комп’ютерне проектування інженерно-хімічних 

комплексів 

5 Залік  

Весняний семестр 

1.  Науково-дослідна практика  Диф. залік  
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Дослідницька робота 

 
1.  Вибір та обґрунтування методів розв’язання математичної 

моделі процесу віброекструзії. 

Підрозділ ди-

сертації 

30.09.15 

2.  Підготовка матеріалів з результатами досліджень до публікації 

статті у фахових виданнях і до публікації тез доповідей та участі у 

конференції 

Тези доповіді 

 

15.11.15 

3.  Розробка алгоритму розрахунку удосконаленого процесу 

формування фібробетонних виробів квадратного поперечного 

перерізу. 

Підрозділ ди-

сертації. Стат-

тя у фаховому 

виданні 

28.02.16 

4.  Моделювання удосконаленого процесу віброекструзії 

фібробетонних виробів квадратного поперечного перерізу і 

аналіз результатів. 

Підрозділ ди-

сертації 

15.03.16 

5.  Перевірка адекватності розробленої математичної моделі 

експериментальним даним. 

Підрозділ ди-

сертації 

31.03.16 

6.  Висновки і рекомендації щодо конструктивного оформлення 

геометрії формуючого віброекструдера. Конструктивне 

оформлення результатів досліджень. 

Підрозділ ди-

сертації 

20.04.16 

7.  Попередній захист дисертаційної роботи магістра. Підготовка мате-

ріалів з результатами досліджень до публікації тез доповідей та уча-

сті у конференції. 

Тези доповіді. 

 

30.04.16 

8.  Оформлення дисертації магістра та її підготовка до захисту  30.05.16 

 

ІІІ Педагогічно-освітня робота   

1. Допомога у проведенні НДРС за розділом "Процеси та апарати 

хімічних і нафтопереробних виробництв” 

 Протягом 

навчання 

 

Науковий керівник 

 Доц. каф. МАХНВ, к.т.н.  І.А. Андреєв 

  

 Магістрант  Я.М. Мартиненко 

 

Затверджено на засіданні кафедри МАХНВ 

Протокол № 2 від 16 вересня 2015 р. 


