
Р О З К Л А Д 

занять з підготовки магістрів в інституті післядипломної освіти 

група НІС2-ІПО-20 термін навчання 1,5 роки 

спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології 

спеціалізація «Спорудження  і ремонт газонафтопроводів та газонафтосховищ» 

друга основна сесія на період з 05 квітня 2021 р. по 18 квітня 2021 р. 

та консультаційно-підсумкова сесія на період з 17 травня 2021 по 22 травня 2021р. 

Дні 

тижня 
1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 5 пара 6 пара 

Понеділок 

05.04.21 
 

Менеджмент в нафтогазовій 

галузі 

Вербовська Л.С. 

Лек. 

https://meet.google.com/wfk-
ufhv-unb 

Менеджмент в нафтогазовій 

галузі 

Вербовська Л.С. 

Лек. 

https://meet.google.com/wfk-
ufhv-unb 

Ремонт зосереджених 

об`єктів газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Лек 

https://meet.google.com/iur

-uwwr-wty 

Ремонт зосереджених 

об`єктів газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Лек 

https://meet.google.com/iur
-uwwr-wty 

 

Вівторок  

06.04.21 
 

Організація і планування 

виробничо-комерційної 

діяльності 

Федорович І.В. 

Лек. 

https://meet.google.com/qrg-
heac-fub  

Організація і планування 

виробничо-комерційної 

діяльності 

Федорович І.В. 

Лек. 

https://meet.google.com/qrg-
heac-fub  

Ремонт зосереджених 

об`єктів газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Лек 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Ремонт зосереджених 

об`єктів газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Лек 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

 

Середа  

07.04.21 
 

Менеджмент в нафтогазовій 

галузі 

Вербовська Л.С. 

Пр. 

https://meet.google.com/wfk-
ufhv-unb 

Менеджмент в нафтогазовій 

галузі 

Вербовська Л.С. 

Пр. 

https://meet.google.com/wfk-
ufhv-unb 

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Лек. 

https://meet.google.com/gie
-sgxx-gwh 

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Лек. 

https://meet.google.com/gie-
sgxx-gwh 

 

Четвер  

08.04.21 
 

Охорона праці в галузі 

Погребняк В.Г. 

Лек. 

https://us04web.zoom.us/j/77742

971673? 

pwd=dUk2OXBQZGxSdnpuOW

5pSG9yZGZJdz09 

Охорона праці в галузі 

Погребняк В.Г. 

Лек. 

https://us04web.zoom.us/j/7774297

1673? 

pwd=dUk2OXBQZGxSdnpuOW5p

SG9yZGZJdz09 

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Лек. 

https://meet.google.com/gie
-sgxx-gwh 

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Лек. 

https://meet.google.com/gie
-sgxx-gwh 

 

П’ятниця  

09.04.21 
 

Капітальний ремонт 

газонафтопроводів 

Мельниченко Ю.Г. 

Лек 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Капітальний ремонт 

газонафтопроводів 

Мельниченко Ю.Г. 

Лек 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Капітальний ремонт 

газонафтопроводів 

Мельниченко Ю.Г. 

Лек 

https://meet.google.com/iur
-uwwr-wty 
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Субота  

10.04.21 

Самостійна робота та консультації з курсового проектування з дисциплін, «Ремонт зосереджених об`єктів газонафтопроводів», « Капітальний ремонт 

газонафтопроводів» 

Понеділок 

12.04.21 
 

Організація і планування 

виробничо-комерційної 

діяльності 

Федорович І.В. 

Пр. 

https://meet.google.com/qrg-
heac-fub  

Організація і планування 

виробничо-комерційної 

діяльності 

Федорович І.В. 

Пр. 

https://meet.google.com/qrg-
heac-fub  

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Лек. 

https://meet.google.com/gie-
sgxx-gwh 

Ремонт зосереджених 

об`єктів газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

 

Вівторок  

13.04.21 
 

Охорона праці в галузі 

Погребняк В.Г. 

Пр. 

https://us04web.zoom.us/j/77742

971673? 

pwd=dUk2OXBQZGxSdnpuOW

5pSG9yZGZJdz09 

Охорона праці в галузі 

Погребняк В.Г. 

Пр. 

https://us04web.zoom.us/j/7774297

1673? 

pwd=dUk2OXBQZGxSdnpuOW5p

SG9yZGZJdz09 

Ремонт зосереджених 

об`єктів газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Лек 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/gie-
sgxx-gwh 

 

Середа  

14.04.21 
 

Ремонт зосереджених об`єктів 

газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Ремонт зосереджених об`єктів 

газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Ремонт зосереджених 

об`єктів газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

  

Четвер  

15.04.21 

Основи 

транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.co
m/gie-sgxx-gwh 

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/gie-
sgxx-gwh 

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/gie-
sgxx-gwh 

Ремонт зосереджених 

об`єктів газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

  

П’ятниця  

16.04.21 
 

Капітальний ремонт 

газонафтопроводів 

Мельниченко Ю.Г. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Капітальний ремонт 

газонафтопроводів 

Мельниченко Ю.Г. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Капітальний ремонт 

газонафтопроводів 

Мельниченко Ю.Г. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur
-uwwr-wty 

  

Субота  

17.04.21 

Самостійна робота та консультації з курсового проектування з дисциплін, «Ремонт зосереджених об`єктів газонафтопроводів», « Капітальний ремонт 

газонафтопроводів» 

Консультаційно-підсумкова сесія на період з 17 травня 2021 по 22 травня 2021р. 

Понеділок 

17.05.21 
 

Організація і планування 

виробничо-комерційної 

діяльності 

Федорович І.В. 

ЗАЛІК 

https://meet.google.com/qrg-
heac-fub  
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Вівторок 

18.05.21 
 

Ремонт зосереджених об`єктів 

газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Ремонт зосереджених об`єктів 

газонафтопроводів 

Дорошенко Я.В. 

ІСПИТ 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

Менеджмент в нафтогазовій 

галузі 

Вербовська Л.С. 

ЗАЛІК 

https://meet.google.com/wf
k-ufhv-unb 

  

Середа 

19.05.21 
 

Капітальний ремонт 

газонафтопроводів 

Мельниченко Ю.Г. 

Пр. 

https://meet.google.com/iur-
uwwr-wty 

 

Капітальний ремонт 

газонафтопроводів 

Мельниченко Ю.Г. 

ІСПИТ 

https://meet.google.com/iur
-uwwr-wty 

  

Четвер 

20.05.21 
 

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/gie-
sgxx-gwh 

Охорона праці в галузі 

Погребняк В.Г. 

Лек. 

ЗАЛІК 

https://us04web.zoom.us/j/7774297

1673? 

pwd=dUk2OXBQZGxSdnpuOW5p

SG9yZGZJdz09 

   

П’ятниця 

21.05.21 
 

Основи транспортування і 

зберігання вуглеводнів 

Дрінь Н.Я. 

ЗАЛІК 

https://meet.google.com/gie-
sgxx-gwh 

    

Субота 

22.05.21 

Самостійна робота та консультації з курсового проектування з дисциплін, «Ремонт зосереджених об`єктів газонафтопроводів», 

 «Капітальний ремонт газонафтопроводів» 

                  В.о. завідувача кафедри 
                                                                                   газонафтопроводів та газонафтосховищ                        _______________ /Чернова О.Т. / 
                     

                                                                                                               Директор інституту  
                                післядипломної освіти:                                  _____________                 /          Кісь С. Я.        / 
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