
Р О З К Л А Д 

занять з підготовки магістрів в інституті післядипломної освіти 

 група НІВ1,5-ІПО-20,  
спеціальність  Нафтогазова інженерія та технології  

спеціалізація Видобування нафти і газу . 

сесія  №3, на період з  13  вересня   2021 р. по 26  вересня   2021 р. 

 

Дні тижня 1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 

Понеділок 

13.09.21 
 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації нафтових родовищ,       

доц. Купер І.М., ауд. 0306 

meet.google.com/eiq-mqej-maz 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації нафтових родовищ,       

доц. Купер І.М., ауд. 0306 

meet.google.com/eiq-mqej-maz 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації нафтових родовищ,       

доц. Купер І.М., ауд. 0306 

meet.google.com/eiq-mqej-maz  

Вівторок  

14.09.21 

Експлуатація свердловин в 

ускладненних умовах,       

доц. Мороз Л.Б., ауд. 0306 

https://meet.google.com/biw-vbvi-

tad 

Експлуатація свердловин в 

ускладненних умовах,       

доц. Мороз Л.Б., ауд. 0306 

https://meet.google.com/biw-vbvi-

tad 

Експлуатація свердловин в 

ускладненних умовах,       

доц. Мороз Л.Б., ауд. 0306 

https://meet.google.com/biw-vbvi-

tad 

 

Середа  

15.09.21 

Новітні технології буріння 

свердловин,       

проф. Тарко Я.Б.,  ауд. 0306 
https//us04web.zoom.us/j/3615097615?p

wd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3

ovQT09 

Новітні технології буріння 

свердловин,       

проф. Тарко Я.Б.,  ауд. 0306 
https//us04web.zoom.us/j/3615097615?p

wd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3

ovQT09 

Новітні технології буріння 

свердловин,       

проф. Тарко Я.Б.,  ауд. 0306 
https//us04web.zoom.us/j/3615097615?p

wd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3

ovQT09 

 

Четвер   

16.09.21 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

доц. Хайдарова Л.І., ауд. 0306 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Проектування систем збору 

нафтопромислової та 

газопромислової продукції ,       

доц. Грицанчук А.В., ауд. 0306 

https://meet.google.com/sjz-ahzo-

qoz 

Проектування систем збору 

нафтопромислової та 

газопромислової продукції ,       

доц. Грицанчук А.В., ауд. 0306 

https://meet.google.com/sjz-ahzo-

qoz 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

проф. Кондрат О.Р., ауд. 0306 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

П’ятниця   

17.09.21 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

проф. Кондрат Р.М., ауд. 0306 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

проф. Кондрат Р.М., ауд. 0306 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

проф. Кондрат Р.М., ауд. 0306 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

 

Понеділок 

20.09.21 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації нафтових родовищ,       

доц. Купер І.М., ауд. 0306 

meet.google.com/qof-knge-iqe  

Новітні технології розробки  та 

експлуатації нафтових родовищ,       

доц. Купер І.М., ауд. 0306 (іспит 

meet.google.com/qof-knge-iqe ) 

Проектування систем збору 

нафтопромислової та 

газопромислової продукції ,       

доц. Грицанчук А.В., ауд. 0306 
https://meet.google.com/sjz-ahzo-qoz 

 

https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
http://meet.google.com/nyn-rmma-yhm


Вівторок  

21.09.21 

Новітні технології буріння 

свердловин,       

проф. Тарко Я.Б.,  ауд. 0306 
https//us04web.zoom.us/j/3615097615?p

wd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3

ovQT09 

Новітні технології буріння 

свердловин,       

проф. Тарко Я.Б.,  ауд. 0306 (залік) 
https//us04web.zoom.us/j/3615097615?p

wd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3

ovQT09 

Експлуатація свердловин в 

ускладненних умовах,       

доц. Мороз Л.Б., ауд. 0306 

https://meet.google.com/biw-vbvi-

tad 

 

Середа  

22.09.21 

Експлуатація свердловин в 

ускладненних умовах,       

доц. Мороз Л.Б., ауд. 0306 (залік) 

https://meet.google.com/biw-vbvi-

tad 

Проектування систем збору 

нафтопромислової та 

газопромислової продукції ,       

доц. Грицанчук А.В., ауд. 0306 
https://meet.google.com/sjz-ahzo-qoz 

Проектування систем збору 

нафтопромислової та 

газопромислової продукції ,       

доц. Грицанчук А.В., ауд. 0306 

(іспит) 
https://meet.google.com/sjz-ahzo-qoz 

 

Четвер   

23.09.21 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

доц. Хайдарова Л.І., ауд. 0306 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

проф. Кондрат Р.М., ауд. 0306 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

проф. Кондрат О.Р., ауд. 0306 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

 

П’ятниця   

24.09.21 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

доц. Хайдарова Л.І., ауд. 0306 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

проф. Кондрат Р.М., ауд. 0306 

(іспит) 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Новітні технології розробки  та 

експлуатації газових і 

газоконденсатних родовищ,       

проф. Кондрат О.Р., ауд. 0306 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

 

 
I     900 – 1020 

II    1030 – 1150       Завідувач кафедри  

III  1200 – 1320      видобування нафти і газу                 _______________ / __Кондрат  О.Р. ___ / 
IV  1340 – 1500                              
V   1510 – 1630      Директор інституту  

VI  1640 – 1800       післядипломної освіти:                     _______________ /           Кісь С. Я.         / 

 
 

https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
https://dekanat.nung.edu.ua/cgi-bin/https/us04web.zoom.us/j/3615097615?pwd=Z1VVK3d2bFFoY1RkTEpSb3h6K3ovQT09
http://meet.google.com/nyn-rmma-yhm
http://meet.google.com/nyn-rmma-yhm

