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ДОДАТОК Б. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
_________________________________________________ 

(назва інституту/факультету) 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

________________________ 
(назва кафедри) 

__________ ______________ 
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«___»___________20__ р. 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА 

за спеціальністю _______________________ 

спеціалізацією ________________________ 

студента ________ курсу ________ групи 

___________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

1. Зарахований наказом ректора від ___________20___р. № _________ 

2. Термін навчання з __________ 20__ р. до __________ 20__ р. 

3. Науковий керівник __________________________________________________________  
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) 

4. Тема наукового дослідження (Тема стартап-проекту*) ____________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

5. Науковий керівник і тема наукового дослідження (стартап-проекту*) ухвалені 

рішенням кафедри ____________________________________________________________ ,  

протокол № ________ від _____________ 20 __ р. 

                                            
* Для магістрантів практичного спрямування. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

________________________ 
(назва кафедри) 

__________ ______________ 
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«___»___________20__ р. 

 

 

План роботи на перший рік навчання 

№ 

п/п 
Назви навчальних дисциплін 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

звітності 

Відмітка 

наукового 

керівника 

І семестр 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

ІІ семестр 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Зміни (доповнення) до плану: 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

*Тема магістерської дисертації _________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ , 

затверджена наказом ректора від «____» __________ 20 ___ р. № _______ 

 

Науковий керівник _______________   Магістрант_______________ 

                                            
* Для магістрантів практичного спрямування. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри 

________________________ 
(назва кафедри) 

__________ ______________ 
(підпис) (ініціали, прізвище) 

«___»___________20__ р. 

 

 

План роботи на другий рік навчання** 

№ 

п/п 
Назви навчальних дисциплін 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

звітності 

Відмітка 

наукового 

керівника 

ІІІ семестр 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

ІV семестр 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Зміни (доповнення) до плану: 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Тема магістерської дисертації ___________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ , 

затверджена наказом ректора від «____» __________ 20 __ р. № _______ 

 

Науковий керівник _______________   Магістрант_______________ 

 

                                            
** Для магістрантів наукового спрямування. 
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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 ______________ 

 

                                            
** Для магістрантів наукового спрямування. 


	ДОДАТОК Б.  Індивідуальний навчальний план  підготовки магістра

