МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан ФАКС
__________ О.В.Збруцький
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«___»___________2014р.

Індивідуальний план навчання
магістранта Чмиха Володимира Олександровича
(прізвище, ім’я та по батькові)

1. Зарахований наказом ректора НТУУ “КПІ” від ___________20___р. №
за спеціальністю 8.05110102 Літаки та вертольоти
(код)

(назва)

Термін навчання з 1 вересня 2014 р. до 30 червня 2016 р.
2. Науковий керівник д.т.н.,професор, Шквар Е.О.
3.Тема наукового дослідження Характеристики екраноплана зі струменевою
механізацією
4. Науковий керівник і тема наукового дослідження затверджені рішенням
Вченої ради факультету, протокол № ________ від _____________ 20 ____ р.
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри

__________ проф. О.В. Збруцький
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«___»___________20_14_р.

План роботи на перший рік навчання
№
п/п
1
2
3
4

1

Назви навчальних дисциплін та робіт

Форма
звітності

І семестр
Дисципліни згідно Робочого навчального
плану спеціальності
Інформаційний пошук за темою
магістерської дисертації
Аналітичний огляд і сучасний стан
екранопланів у світі
Особливості реалізації струменевої
механізації

Відмітка
наук. керівн.

звіт
матеріали
до 1-го
розділу МД
матеріали
до 2-го
розділу МД

ІІ семестр
Дисципліни згідно Робочого навчального
плану спеціальності

2
Фізична суть екранного ефекта
3
Розрахунок ЛТХ екраноплана
4

Кількість
кред.
ECTS

Підготовка доповіді на конференцію

матеріали
до 2-го
розділу МД
матеріали
до 3-го
розділу МД
доповідь

Зміни (доповнення) до плану:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Тема наукового пошуку Характеристики екраноплана зі струменевою механізацією
Ухвалено рішенням кафедри, протокол № ____ від _____________ 2014 р.
Науковий керівник _____________ д.т.н., професор, Шквар Е.О.
Магістрант ____________________ Чмих В.О.
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри

__________ проф. О.В. Збруцький
(підпис)

(ініціали, прізвище)

«___»___________20_14_р.

План роботи на другий рік навчання
№
п/п
1
2

1
2

Назви навчальних дисциплін та робіт
ІІІ семестр
Дисципліни згідно Робочого навчального
плану спеціальності
Розрахунок аеродинамічних
характеристик екраноплана з урахуванням
струменевого закрилка
ІV семестр
Підготовка доповіді на конференцію
Результати впливу на крило струменевого
закрилка у порівнянні з його відсутністью

3
Аналіз результатів розрахунів
4
5
6
7
8

Розробка рекомендації щодо застосування
струменевої механізації
Підготовка до публікації статті у
фаховому виданні
Оформлення пояснювальної записки (ПЗ)
Оформлення графічного матеріалу
Захист магістерської дисертації

Кількість
кред. ECTS

Форма
звітності

Відмітка
наук.
керівн.

матеріали
до 4-го
розділу МД
доповідь
матеріали
до 5-го
розділу МД
матеріали
до 5-го
розділу МД
матеріал
статті
ПЗ
плакати
доповідь

Зміни (доповнення) до плану:
1. ________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
Тема магістерської дисертації Характеристики екраноплана зі струменевою механізацією
Ухвалено рішенням кафедри, протокол № _______ від _____________ 20 ____ р.
Науковий керівник _____________ д.т.н., професор, Шквар Е.О.
Магістрант ____________________ Чмих В.О.
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Звіт магістранта за перший рік навчання:

Рішення засідання кафедри, протокол № ________ від _____________ 20 _____ р.

Секретар кафедри _____________________

Завідувач кафедри _______________________

Звіт магістранта за другий рік навчання:

Рішення засідання кафедри, протокол № ________ від _____________ 20 _____ р.

Секретар кафедри _____________________

Завідувач кафедри _______________________
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