РОЗКЛАД
занять з підготовки магістрів в інституті післядипломної освіти

група НІВ2,0-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

1 пара

2 пара

3 пара

Дослідження та підземний ремонт
свердловин,
проф. Тарко Я.Б.
https//us04web.zoom.us/j/361509761
5?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpS
b3h6K3ovQT09

Дослідження та підземний ремонт
свердловин,
проф. Тарко Я.Б.
https//us04web.zoom.us/j/361509761
5?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpS
b3h6K3ovQT09

Вівторок
06.04.21

Математичне моделювання процесів
видобування нафти і газу ,
доц. Грицанчук А.В.
https://meet.google.com/cmr-kpymszq

Математичне моделювання процесів
видобування нафти і газу ,
доц. Грицанчук А.В.
https://meet.google.com/cmr-kpymszq

Середа
07.04.21

Нафтогазова механіка,
доц. Хайдарова Л.І.
https://meet.google.com/hue-hxautfr

Нафтогазова геологія, промислова
геофізика, підготовка родовищ
нафти і газу до розробки,
проф. Федоришин Д.Д.
https://meet.google.com/kpt-pnerqvq

Технологія підвищення н/г/к
вилучення із пластів,
проф. Кондрат О.Р.
https://meet.google.com/ynk-vgyrwbm
Основи проектування механізмів і
машин, доц. Попович В.Я.

Четвер
08.04.21

Розробка та експлуатація газових і
газоконденсатних родовищ,
проф. Кондрат Р.М.
https://meet.google.com/yke-fcpbvqr

П’ятниця
09.04.21

Фізика нафтового і газового пласта,
доц. Купер І.М., іспит
https://meet.google.com/fyw-bfedygd

Субота
10.04.21

Нафтогазова механіка, пр.,
доц. Хайдарова Л.І.
https://meet.google.com/xpf-wfmmhth

Понеділок
05.04.21

Розробка та експлуатація газових і
газоконденсатних родовищ,
проф. Кондрат Р.М.
https://meet.google.com/yke-fcpbvqr
Основи проектування механізмів і
машин, доц. Попович В.Я., залік
https://us04web.zoom.us/j/79792544990?
pwd=YXc1VTIyN1RhR2FUL3RlOU1Q
cncvdz09
https://us04web.zoom.us/j/71196803605?
pwd=MWtKc01vNGRSVDRjN05tUkMy
Q0VWUT09

Розробка та експлуатація газових і
газоконденсатних родовищ, пр.,
доц. Хайдарова Л.І.
https://meet.google.com/xpf-wfmmhth

https://us04web.zoom.us/j/77280053317?
pwd=VDY4M09kMkVXaVpzMnBRVU
xkT2hYUT09
https://us04web.zoom.us/j/78200400389?
pwd=TnVWUlNWOWlEb2NDZmJSQk
FsQk11dz09

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

4 пара
Основи проектування механізмів і
машин, доц. Попович В.Я.
https://us04web.zoom.us/j/79702439261?
pwd=VVkyWkt0bGd4MndLakwyeDhE
SzNkUT09
https://us04web.zoom.us/j/73311158667?p
wd=bVhQVnYxS3NaZFBPZDhvR3ZxRj
NqUT09

Технологія підвищення н/г/к
вилучення із пластів,
проф. Кондрат О.Р.
https://meet.google.com/ynk-vgyrwbm
Нафтогазова механіка,
доц. Хайдарова Л.І.
https://meet.google.com/hue-hxautfr

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

Гідравліка,
проф. Артим В.І.
https://us04web.zoom.us/j/91623092
25?pwd=V0tqN1lGTzRuZmNDNFg
zckZDSmlTQT09
Нафтогазопромислове обладнання,
доц. Шостаківський І.І.
https://us04web.zoom.us/j/6340204808?p
wd=RU5zK2QxdjkySXJpVVdWdmtjc
Ww5QT09

Нафтогазопромислове обладнання,
доц. Шостаківський І.І.
https://us04web.zoom.us/j/6340204808?p
wd=RU5zK2QxdjkySXJpVVdWdmtjc
Ww5QT09

Дні тижня

1 пара

2 пара

Понеділок
12.04.21

Буріння нафтових і газових
свердловин,
проф. Фем'як Я.М.
https://meet.google.com/bcr-bvndwsk

Буріння нафтових і газових
свердловин,
проф. Фем'як Я.М.
https://meet.google.com/bcr-bvndwsk

Вівторок
13.04.21

Середа
14.04.21
Четвер
15.04.21

3 пара

Технологія підвищення н/г/к
вилучення із пластів,
проф. Кондрат О.Р., залік
https://meet.google.com/ynk-vgyrwbm
Нафтогазова геологія, промислова
Розробка та експлуатація нафтових
Розробка та експлуатація нафтових
геофізика, підготовка родовищ
родовищ,
родовищ,
нафти і газу до розробки,
доц. Купер І.М.
доц. Купер І.М.
проф. Федоришин Д.Д.
https://meet.google.com/ejt-xgak-jia
https://meet.google.com/ejt-xgak-jia
https://meet.google.com/kpt-pnerqvq
Математичне моделювання процесів
Гідравліка,
видобування нафти і газу ,
Нафтогазова механіка,
проф. Артим В.І.
доц. Грицанчук А.В., залік
доц. Хайдарова Л.І., залік
https://us04web.zoom.us/j/9162309225?
https://meet.google.com/cmr-kpym- https://meet.google.com/xpf-wfmm-hth pwd=V0tqN1lGTzRuZmNDNFgzckZD
szq
SmlTQT09
Буріння нафтових і газових
Нафтогазопромислове обладнання,
свердловин,
доц. Шостаківський І.І., залік
https://us04web.zoom.us/j/6340204808?p
проф. Фем'як Я.М., іспит
https://meet.google.com/bcr-bvnd-wsk wd=RU5zK2QxdjkySXJpVVdWdmtjc

4 пара
Розробка та експлуатація газових і
газоконденсатних родовищ,
проф. Кондрат Р.М., іспит
https://meet.google.com/znn-rfsg-ypj
Нафтогазова геологія, промислова
геофізика, підготовка родовищ
нафти і газу до розробки,
проф. Федоришин Д.Д., залік
https://meet.google.com/kpt-pner-qvq
Гідравліка,
проф. Артим В.І., залік
https://us04web.zoom.us/j/916230922
5?pwd=V0tqN1lGTzRuZmNDNFgzc
kZDSmlTQT09

Ww5QT09

П’ятниця
16.04.21

I
II
III
IV
V
VI

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

Розробка та експлуатація нафтових
родовищ,
доц. Купер І.М., іспит
https://meet.google.com/ujv-axbppku

Дослідження та підземний ремонт
свердловин,
проф. Тарко Я.Б., залік
https//us04web.zoom.us/j/361509761
5?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpS
b3h6K3ovQT09

Завідувач кафедри
видобування нафти і газу

_______________ / __Кондрат О.Р. ___ /

Директор інституту
післядипломної освіти:

_______________ /

Кісь С. Я.

/

