РОЗКЛАД
занять з підготовки магістрів в інституті післядипломної освіти

група НІВ1,5-ІПО-20,
спеціальність Нафтогазова інженерія та технології
спеціалізація Видобування нафти і газу .
сесія №2, на період з 05 квітня 2021 р. по 17 квітня 2021 р.

Дні тижня
Понеділок
05.04.21

Вівторок
06.04.21
Середа
07.04.21
Четвер
08.04.21
П’ятниця
09.04.21
Субота
10.04.21

1 пара

2 пара

Дослідження та підземний ремонт
Методологія наукових досліджень,
свердловин,
доц. Овецький С.О.
проф. Тарко Я.Б.
https://meet.google.com/pwq-bkkohttps//us04web.zoom.us/j/361509761
ezq
5?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpS
b3h6K3ovQT09
Проектування розробки нафтових
Проектування розробки нафтових
родовищ,
родовищ,
доц. Мороз Л.Б.
доц. Мороз Л.Б.
https://meet.google.com/wwm-dfffhttps://meet.google.com/wwm-dfffbbw
bbw
Нафтогазова механіка,
Менеджмент в нафтогазовій галузі,
доц. Хайдарова Л.І.
доц. Овецька О.В.
https://meet.google.com/hue-hxauhttps://meet.google.com/adm-vedytfr
vbp
Розробка та експлуатація газових і
Розробка та експлуатація газових і
газоконденсатних родовищ,
газоконденсатних родовищ,
проф. Кондрат Р.М.
проф. Кондрат Р.М.
https://meet.google.com/yke-fcpbhttps://meet.google.com/yke-fcpbvqr
vqr
Фізика нафтового і газового пласта,
Проектування розробки нафтових
доц. Купер І.М., іспит
родовищ,
https://meet.google.com/fyw-bfedдоц. Мороз Л.Б., іспит
https://meet.google.com/ifd-vdxi-xme
ygd
Розробка та експлуатація газових і
Нафтогазова механіка, пр.,
газоконденсатних родовищ, пр.,
доц. Хайдарова Л.І.
доц. Хайдарова Л.І.
https://meet.google.com/xpf-wfmm-hth

3 пара

4 пара

Дослідження та підземний ремонт
Організація і планування виробничосвердловин,
комерційної діяльності,
проф. Тарко Я.Б.
доц. Андрійчук І.В.
https//us04web.zoom.us/j/361509761
https://us04web.zoom.us/j/711174929
5?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpS 12?pwd=QmJ2Rk44cnoxcUdtdGV5R
b3h6K3ovQT09
XNsT0Nzdz09
Технологія підвищення н/г/к
Технологія підвищення н/г/к
вилучення із пластів,
вилучення із пластів,
проф. Кондрат О.Р.
проф. Кондрат О.Р.
https://meet.google.com/ynk-vgyrhttps://meet.google.com/ynk-vgyrwbm
wbm
Менеджмент в нафтогазовій галузі,
Нафтогазова механіка,
доц. Овецька О.В.
доц. Хайдарова Л.І.
https://meet.google.com/ufn-gbethttps://meet.google.com/hue-hxauima
tfr
Фізика нафтового і газового пласта,
доц. Купер І.М.
https://meet.google.com/cem-ysfaivx

Фізика нафтового і газового пласта,
доц. Купер І.М.
https://meet.google.com/cem-ysfa-ivx

Проектування експлуатації газових і
газоконденсатних свердловин,
проф. Кондрат О.Р.

Проектування експлуатації газових і
газоконденсатних свердловин,
проф. Кондрат О.Р.

https://meet.google.com/ynk-vgyr-wbm

https://meet.google.com/ynk-vgyr-wbm

https://meet.google.com/xpf-wfmm-hth

Понеділок
12.04.21

Проектування розробки газових і
газоконденсатних родовищ,
проф. Кондрат Р.М.
https://meet.google.com/znn-rfsg-ypj

Проектування розробки газових і
газоконденсатних родовищ,
проф. Кондрат Р.М.
https://meet.google.com/znn-rfsg-ypj

Вівторок
13.04.21

Розробка та експлуатація нафтових
родовищ,
доц. Купер І.М.
https://meet.google.com/ejt-xgak-jia

Розробка та експлуатація нафтових
родовищ,
доц. Купер І.М.
https://meet.google.com/ejt-xgak-jia

Технологія підвищення н/г/к
Розробка та експлуатація газових і
вилучення із пластів,
газоконденсатних родовищ,
проф. Кондрат О.Р., залік
проф. Кондрат Р.М., іспит
https://meet.google.com/ynk-vgyrhttps://meet.google.com/znn-rfsg-ypj
wbm
Гідродинамічне моделювання процесів Гідродинамічне моделювання процесів
розробки родовищ нафти і газу,
розробки родовищ нафти і газу,
проф. Кондрат О.Р.
проф. Кондрат О.Р.
https://meet.google.com/ynk-vgyr-wbm

https://meet.google.com/ynk-vgyr-wbm

Дні тижня
Середа
14.04.21

Четвер
15.04.21

П’ятниця
16.04.21
Субота
17.04.21

I
II
III
IV
V
VI

900 – 1020
1030 – 1150
1200 – 1320
1340 – 1500
1510 – 1630
1640 – 1800

1 пара

2 пара

3 пара

4 пара

Організація і планування виробничоМетодологія наукових досліджень,
Проектування розробки газових і
комерційної діяльності,
Нафтогазова механіка,
доц. Овецький С.О.
газоконденсатних родовищ,
доц. Андрійчук І.В.
доц. Хайдарова Л.І., залік
проф. Кондрат Р.М., іспит
https://meet.google.com/ozd-hcnthttps://us04web.zoom.us/j/744938617
https://meet.google.com/xpf-wfmm-hth
joy
https://meet.google.com/xpf-wfmm-hth 02?pwd=cjV2bkdVSGZqb2k2emFm
Y1FuS2piQT09
Проектування експлуатації
Проектування експлуатації газових і Гідродинамічне моделювання процесів
Проектування експлуатації
нафтових свердловин,
газоконденсатних свердловин,
розробки родовищ нафти і газу,
нафтових свердловин,
доц. Купер І.М.
проф. Кондрат О.Р., іспит
проф. Кондрат О.Р., залік
доц. Купер І.М.
https://meet.google.com/zgj-yswdhttps://meet.google.com/ynk-vgyrhttps://meet.google.com/ynk-vgyr-wbm
https://meet.google.com/zok-eqgq-rmo
yaj
wbm
Організація і планування виробничо- Дослідження та підземний ремонт
Розробка та експлуатація нафтових
комерційної діяльності,
свердловин,
Проектування експлуатації
родовищ,
доц. Андрійчук І.В., залік
проф. Тарко Я.Б., залік
нафтових свердловин,
доц. Купер І.М., іспит
доц. Купер І.М., іспит
https://us04web.zoom.us/j/71989891 https//us04web.zoom.us/j/361509761
https://meet.google.com/ujv-axbp376?pwd=ejg0eFQwa1RkM2QxOE 5?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpS https://meet.google.com/boc-odam-jkt
pku
YvUlZMUHVrdz09
b3h6K3ovQT09
Методологія наукових досліджень,
Менеджмент в нафтогазовій галузі,
доц. Овецький С.О., залік
доц. Овецька О.В., залік
https://meet.google.com/hoc-sosvhttps://meet.google.com/hja-iste-phg
zqp

Завідувач кафедри
видобування нафти і газу

_______________ / __Кондрат О.Р. ___ /

Директор інституту
післядипломної освіти:

_______________ /

Кісь С. Я.

/

