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Київ – 2015  



 

РОБОЧИЙ ПЛАН  1ГО РОКУ  ПІДГОТОВКИ 

Назва роботи Короткий зміст Строк виконання і 

форма звітності 

Відмітка про 

виконання 

 

1.Теоретична 

робота над 

магістерською 

дисертацією  

Визначення теми дисертації 

Складання плану роботи на 1 рік 

навчання 

Літературний огляд 

Визначення проблеми та шляхів її 

рішення 

Патентний пошук 

Вибір методів досліджень 

Звіт щодо стану виконання дисер-

тації (на засіданні кафедри) 

 

до 1.10.2015 р 

 

до 1.11.2015 р.  

до 1.03.2016 р. 

 

до 1.04.2016 р. 

до 1.06.2016 р. 

до 1.01. 2016 р. 

 

до 1.07.2016 р. 

 

 

2.Експеримен-

тальна робота  

Визначення можливостей 

проведення експериментальних  (чи 

лабораторних) досліджень на 

обладнанні кафедри та іншому 

обладнанні; обчислювальних 

експериментів. 

Затвердження керівником плану 

виконання експериментів. 

 

до 01.10.2015 р. 

 

 

 

 

до 01.12.2015 р. 

 

3. Підготовка 

статей, 

доповідей, 

заявок на 

патент та інше 

Підготовка доповіді  на конференції 

ІХФ та тез. 

 

Підготовка матеріалів для „Заявки” 

на патент (корисну модель) 

 

до 1.04.2016 р. 

 

до 1.09.2016 р. 

 

4. Учбова 

робота 

Відповідно до учбового графіку та 

навчального плану 

протягом навч. року  

 

Підсумкова атестація:  

 

 

 

 

 

 

Магістрант:                                               Мандрійчук О.М..В. 

Науковий керівник:                                  Шаповал А.А.                                                        

 

 

 

 

Рішенням кафедри переведений на другий рік підготовки 

 



РОБОЧИЙ ПЛАН 2ГО РОКУ ПІДГОТОВКИ 

 

Назва роботи Короткий зміст Строк виконання і 

форма звітності 

Відмітка про. 

виконання 

 

1.Теоретична 

робота над 

дисертацією 

 

Доповідь на кафедрі 

матеріалів дисертації. 

Попередній захист  

дисертації 

 

до  20.04.2017 р. 

 

до  1.06.2017 р. 

 

 

2.Експериментальна 

робота 

 

Згідно з „Планом”-

змістом дисертації  

 

до 20.04.2017 р. 

 

 

3. Підготовка 

статей, доповідей, 

заявок на патент та 

інше 

Підготовка статті 

Підготовка „Заявки” на 

отримання патенту. 

Підготовка тез та 

доповідей на наукові 

конференції 

 

до 1. 10.2017 р. 

 

до 1. 10.2017 р. 

 

 

 

Учбова робота 

 

 

Відповідно до учбового 

графіку та навчального 

плану 

 

протягом навч. 

року 

 

 

Підсумкова атестація.  

 

 

 

 

Магістрант 

Науковий керівник 

   Мандрійчук О.М.  

   Шаповал А.А. 

 

Рішенням кафедри   

 

 

 

 

 


