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ЗАВДАННЯ 

на магістерську дисертацію магістранту 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
Богук Юлії Олександрівні 

1. Тема дисертації:  Вплив температури на еволюцію структури та механічні 

властивості швидкозагартованого квазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву, 

науковий керівник дисертації   д. т. н., професор Юркова О. І., 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджені наказом по університету від «___»_________ 2018 р. №_____ 

2. Строк подання дисертації: 15.12.18. 

3. Об’єкт дослідження: Об’єкт дослідження представляє собою швидко-

загартований  Al94Fe3Cr3 сплав отриманий методом спінінґування.                 . 

4. Предмет дослідження: Постановка досліджень за роботою обумовлена  

необхідністю підвищення рівня експлуатаційних властивостей алюмінієвих 

сплавів, які є основою для створення легких інженерних конструкцій в багатьох 



галузях промисловості і, насамперед, в авіації та автотранспортній галузі. 

Проводяться дослідження структури та властивостей квазікристалічного Al94Fe3Cr3 

сплаву до і після відпалу протягом 30 хв при різних температурах.                                                 
. 

5. Перелік завдань, які потрібно розробити (зміст пояснювальної записки):  

а) літературний огляд; 

– провести літературний та патентний пошук щодо структури та 

властивостей квазікристалічного Al-Fe-Cr сплаву; 

– проаналізувати методи отримання квазікристалічного Al-Fe-Cr 

сплаву та їх вплив на його властивості; 

б) матеріали та методи дослідження; 

– отримати швидко загартовані стрічки методом спінінґування 

розплаву; 

–  провести комплексні дослідження структури, фазового складу та  

механічних властивостей швидкозагартованого Al-Fe-Cr сплаву; 

в) результати дослідження та їх обговорення; 

– провести аналіз та обговорення отриманих результатів та зробити 

висновки.                                   . 

в) розділ охорони праці та безпеки в надзвичайній ситуації; 

 – провести аналіз прощі та об’єму лабораторії; 

− провести аналіз мікроклімату в лабораторії; 

− визначити шкідливі та небезпечні фактори; 

− розробити заходи протипожежної безпеки та захисту 

навколишнього середовища; 

г) енергетичний розділ: 

− провести розрахунок кількості електроенергії, необхідної для 

забезпечення проведення робіт; 

д) організаційний розділ: 



− обґрунтувати необхідну кількість робітників та управлінського 

персоналу, розмір фонду їх заробітної плати, визначити показники продуктивності 

праці; 

е) економічний розділ: 

− довести, що проведені роботи є ефективними; 

ж) розробка стартап-проекту: 

– провести маркетинговий аналіз, для виявлення ринкової 

можливості використання результатів магістерської дисертації. 

6. Орієнтовний перелік ілюстративного матеріалу:  

– методика отримання та методи дослідження швидкозагартованого 

Al-Fe-Cr сплаву;  

–  мікроструктури зразків швидкозагартованого Al-Fe-Cr сплаву; 

– фазовий склад швидкозагартованого Al-Fe-Cr сплаву; 

– механічні властивості.  

7. Орієнтовний перелік публікацій: 

Bohuk Y. O. Thermal stability of structure for quick hardened nano-

quasicrystalline Al94Fe3Cr3 alloy / Bohuk Y. O., Kravchenko O. I., Byba E. G., Yurkova 

O. I. // Перспективні технології на основі новітніх фізико-матеріалознавчих 

досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів : матеріали IX 

міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 14–15 квітня 

2016 р., м. Київ. – К., 2016. – С. 97. 
                                        . 

Богук Ю. О. Термостабільність структури швидкозагартованого 

наноквазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву / Ю. О. Богук, О. І. Кравченко, 

Є. Г. Биба // Металознавство та обробка металів. – 2016. – № 2. – С. 50.     . 

Bohuk Y. O. Thermostability of structure and mechanical properties of 

rapid-quenched nanoquasicrystalline Al94Fe3Cr3 alloy / Bohuk Y. O., Kravchenko O. I., 

Yurkova O. I. // Перспективні технології на основі новітніх фізико-

матеріалознавчих досліджень та комп’ютерного конструювання матеріалів : 



матеріали X міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 20-

21 квітня 2017 р., м. Київ. – К., 2017. – С. 115-117. 

Богук Ю. О. Термостабільність структури та механічних властивостей 

квазікристалічного Al94Fe3Cr3 сплаву / Богук Ю. О. // Природничі та гуманітарні 

науки. актуальні питання : збірник тез Х Всеукраїнської студентської науково-

технічна конференція, 25-27 квітня 2017 р., м. Тернопіль : у двох томах. – 

Тернопіль, 2017. – Т. 1. − С. 232.                                                                        

8. Консультанти розділів дисертації: 

.  

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 
завдання  

видав 
завдання 
прийняв 

Економічний розділ    
Охорони праці та безпека 
у надзвичайних ситуаціях  

  

9. Дата видачі завдання:    

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

Назва етапів виконання  
магістерської дисертації 

Термін виконання 
етапів 

магістерської 
дисертації 

Примітка 

1. 
Проведення аналізу стану проблеми 
отримання квазікристалічного  
Al-Fe-Cr сплаву 

4.11.18 
 

2. Розробка методики експерименту 11.11.18  

3. 
Проведення експериментальних дос-
ліджень: отримання швидкозагарто-
ваного  Al94Fe3Cr3 сплаву 

20.11.18 
 

4. 
Дослідження мікроструктури, фазо-
вого складу та механічних власти-
востей отриманого сплаву 

25.11.18 
 

5. Обробка експериментальних даних 30.11.18  

6. Оформлення розділу охорона праці 2.12.18  

7. Розробка розділу охорони праці та 
безпеки в надзвичайних ситуаціях 

6.12.18  



8. Розрахунок енергетичного розділу 9.12.18  

9. Розробка організаційного розділу 11.12.18  

10. Розробка економічного розділу та 
стартап-проекту 

13.12.18  

11. 
Оформлення пояснювальної записки 
та графічного матеріалу 

15.12.18  

 
Магістрант           ____________        Ю. О. Богук. 
                  (підпис)  

Науковий керівник дисертації   ____________.       О. І. Юркова       
                  (підпис)  
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