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Навчальна робота 

№ 

з/п 
Назва кредитних модулів 

Кількість 

кредитів ЄКТС 

Вид 

звітності 

Примітка 

Осінній семестр 

1. Патентознавство та авторське право 2,0 залік  

2. Філософські проблеми наукового пізнання 1,5 залік  

3 Іноземна мова професійного спрямування 1,5 залік  

4 Основи сталого розвитку суспільства 2,0 залік  

5 Інноваційний менеджмент 1,5 залік  

6. Теплообмін в енергетичних установках 3,5 диф. залік  

7. 
Математичне моделювання систем та 

процесів 
4,0 екзамен  

8. Спецпитання  ТЕС 4,5 екзамен  

9. Газотурбінні та парогазові установки 6,0 екзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Науково-дослідницька робота 

№ 

п/п 

Зміст 

роботи 

Термін 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1. 
Розробка модельних пальникових пристроїв 

та модернізація стенда 

вересень – листопад 

2015 

 

2. 
Проведення випробувань пальникових 

пристроїв при спалюванні суміші газів 

грудень 

2015 

 

3. 
Обробка результатів випробування. 

Створення математичної моделі процесу 

січень – березень 

2016 

 

4. Узагальнення висновків з виконаної роботи квітень 2016  

5. 
Оформлення пояснювальної записки, 

графічного матеріалу. Захист магістерської 

дисертації 

травень – червень 

2016 

 

 

 

Наукові публікації та участь 

у науково-технічних конференціях 
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п/п 

Назва  
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Назва 

Видання/конференції 

Термін 

Конференції/публікації 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Визначення характеристик 

пальникових пристроїв при 

спалюванні альтернативних 

газових палив 

ХІV Міжнародна 

Науково-практична 

конференція аспірантів, 

магістрів і студентів 

«Сучасні проблеми 

наукового забезпечення 

енергетики», Київ 

 

квітень 2016 

 

 

2. 
Спалювання альтернативних 

газів в пальниках 

стабілізаторного типу 

ХV Всеукраїнський 

конкурс «Молодь – 

енергетиці України – 

2015» 

 

 

 

 

3. 

  

 

 

 

 

  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Педагогічна практика 

Зміст Термін Відмітки про виконання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове стажування 

Організація/підприємство Термін стажування Відмітки про виконання 
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