
Р О З К Л А Д 

занять з підготовки магістрів в інституті післядипломної освіти 

група НІС1-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 13 вересня 2021 р. по 26 вересня 2021 р. 

та консультаційно-підсумкова сесія на період з 01 листопада 2021 по 06 листопада 2021р. 

Дні 

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

Понеділок 

13.09.21 
 

Математичне моделювання 

процесів 

нафтогазопостачання 

Грудз Я.В. 

Лек. 

https://meet.google.com/iar-
jpzv-jce  

 

Математичне моделювання 

процесів нафтогазопостачання 

Грудз Я.В. 

Лек. 

https://meet.google.com/iar-
jpzv-jce 

Математичне моделювання 

процесів 

нафтогазопостачання 

Грудз Я.В. 

Лек. 

https://meet.google.com/iar
-jpzv-jce 

Математичне моделювання 

процесів 

нафтогазопостачання 

Грудз Я.В. 

Лек. 

https://meet.google.com/iar
-jpzv-jce 

 

Вівторок  

14.09.21 
 

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Лек. 

Запухляк В.Б. 

https://meet.google.com/hqh-
fbxi-jxf  

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Лек. 

Запухляк В.Б. 

https://meet.google.com/hqh-
fbxi-jxf  

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Лек. 

Запухляк В.Б. 

https://meet.google.com/hqh-
fbxi-jxf 

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Лек. 

Запухляк В.Б. 

https://meet.google.com/hqh-
fbxi-jxf 

 

Середа  

15.09.21 
 

Математичне моделювання 

процесів 

нафтогазопостачання 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/sft-
wott-kpa  

Математичне моделювання 

процесів нафтогазопостачання 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/sft-
wott-kpa  

Математичне моделювання 

процесів 

нафтогазопостачання 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/sft-
wott-kpa  

Математичне моделювання 

процесів 

нафтогазопостачання 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/sft-
wott-kpa 

 

Четвер  

16.09.21 
 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Лек. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gba-
ecom-cwj  

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Лек. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gba-
ecom-cwj 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Лек. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gba
-ecom-cwj 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Лек. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gb
a-ecom-cwj 

 

П’ятниця  

17.09.21 
 

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Лек. 

https://meet.google.com/eid-
hixa-swr  

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Лек. 

https://meet.google.com/eid-
hixa-swr 

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Лек. 

https://meet.google.com/eid
-hixa-swr 

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Лек. 

https://meet.google.com/eid
-hixa-swr 
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Субота  

18.09.21 

Самостійна робота та консультації з курсового проектування з дисциплін, «Обслуговування і ремонт об`єктів підземних сховищ газу», Спорудження насосних і 

компресорних станцій» 

Понеділок 

20.09.21 
 

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Стасюк Р.Б. 

Пр. 

https://meet.google.com/sru-
aknq-pfv  

 

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Стасюк Р.Б. 

Пр. 

https://meet.google.com/sru-
aknq-pfv  

 

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Стасюк Р.Б. 

Пр. 

https://meet.google.com/sru
-aknq-pfv  

 

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Стасюк Р.Б. 

Пр. 

https://meet.google.com/sru-
aknq-pfv 

 

Вівторок  

21.09.21 
 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Пр. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gba-
ecom-cwj 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Пр. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gba-
ecom-cwj 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Пр. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gba
-ecom-cwj 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Пр. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gba-
ecom-cwj 

 

Середа  

22.09.21 
  

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ газу 

Чернова О.Т. 

Лек. 

https://meet.google.com/krp-
xrkb-tfv  

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ 

газу 

Чернова О.Т. 

Лек. 

https://meet.google.com/krp-
xrkb-tfv 

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ 

газу 

Чернова О.Т. 

Лек. 

https://meet.google.com/krp-
xrkb-tfv 

 

Четвер  

23.09.21 
 

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ 

газу 

Чернова О.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/krp-
xrkb-tfv 

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ газу 

Чернова О.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/krp-
xrkb-tfv 

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ 

газу 

Чернова О.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/krp-
xrkb-tfv 

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ 

газу 

Чернова О.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/krp-
xrkb-tfv 

 

П’ятниця  

24.09.21 
 

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/eid-
hixa-swr  

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/eid-
hixa-swr 

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/eid
-hixa-swr 

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/eid-
hixa-swr 

 

Субота  

25.09.21 

Самостійна робота та консультації з курсового проектування з дисциплін, «Обслуговування і ремонт об`єктів підземних сховищ газу», «Спорудження насосних і 

компресорних станцій» 

Консультаційно-підсумкова сесія на період з 01 листопада 2021 по 06 листопада 2021р. 

Понеділок 

01.11.21 
 

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ 

газу 

Чернова О.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/krp-
xrkb-tfv 

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ газу 

Чернова О.Т. 

Пр. 

https://meet.google.com/krp-
xrkb-tfv 

Обслуговування і ремонт 

об`єктів підземних сховищ 

газу 

Чернова О.Т. 

ІСПИТ 

https://meet.google.com/krp
-xrkb-tfv 
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Вівторок 

02.11.21 
 

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Лек. 

https://meet.google.com/eid-
hixa-swr 

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

Лек. 

https://meet.google.com/eid-
hixa-swr 

Машини і механізми для 

спорудження та ремонту 

трубопроводів 

Мартинюк Р.Т. 

ЗАЛІК 

https://meet.google.com/eid
-hixa-swr 

  

Середа 

03.11.21 
 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Пр. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gba-
ecom-cwj 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Пр. 

Пиріг Т.Ю. 

https://meet.google.com/gba-
ecom-cwj 

Організація спорудження 

газонафтопроводів 

Пиріг Т.Ю. 

ІСПИТ 

https://meet.google.com/gba-
ecom-cwj 

  

Четвер 

04.11.21 
  

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Стасюк Р.Б. 

Пр. 

https://meet.google.com/sru-
aknq-pfv 

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Стасюк Р.Б. 

Пр. 

https://meet.google.com/sru
-aknq-pfv 

Спорудження насосних і 

компресорних станцій 

Запухляк В.Б. 

ІСПИТ 

https://meet.google.com/hq
h-fbxi-jxf 

 

П’ятниця 

05.11.21 
 

Математичне моделювання 

процесів 

нафтогазопостачання 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/sft-
wott-kpa 

Математичне моделювання 

процесів нафтогазопостачання 

Дрінь Н.Я. 

Пр. 

https://meet.google.com/sft-
wott-kpa 

Математичне моделювання 

процесів 

нафтогазопостачання 

Грудз Я.В. 

ЗАЛІК 

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

  

Субота 

06.11.21 

Самостійна робота та консультації з курсового проектування з дисциплін, «Обслуговування і ремонт об`єктів підземних сховищ газу», «Спорудження насосних і 

компресорних станцій» 

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

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