
Р О З К Л А Д 

занять з підготовки магістрів в інституті післядипломної освіти 

 група НІВ2,0-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 
 

Проектування експлуатації газових і 

газоконденсатних свердловин, проф. 

Кондрат О.Р., ауд. 0304 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

Проектування експлуатації газових і 

газоконденсатних свердловин, проф. 

Кондрат О.Р., ауд. 0304 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

Проектування експлуатації газових і 

газоконденсатних свердловин, проф. 

Кондрат О.Р., ауд. 0304 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

Вівторок  

14.09.21 

Проектування розробки  газових і 

газоконденсатних родовищ,      

начитка 

проф. Кондрат Р.М., ауд. 0304 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Проектування розробки  газових і 

газоконденсатних родовищ,      

начитка 

проф. Кондрат Р.М., ауд. 0304 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Проектування розробки  газових і 

газоконденсатних родовищ,      

начитка 

проф. Кондрат Р.М., ауд. 0304 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

 

Середа  

15.09.21 

Методологія наукових досліджень,   

доц. Овецький С.О., ауд. 0304 

 https://meet.google.com/rxa-vusq-

ano 
Номер телефону для приєднання до 

відеозустрічі: 2573-546-(US) +1 802 , 

PIN-код: 319 329 105# 

Проектування розробки  нафтових  

родовищ,  

доц. Мороз Л.Б., ауд. 0304 

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

tad 

Проектування розробки  нафтових  

родовищ,  

доц. Мороз Л.Б., ауд. 0304 

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

tad 

Проектування розробки  нафтових  

родовищ,  

доц. Мороз Л.Б., ауд. 0304 

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

tad 

Четвер   

16.09.21 

Проектування експлуатації 

нафтових свердловин,  

доц. Купер І.М., ауд. 0304 

meet.google.com/zwb-eqhe-pvw  

Проектування експлуатації 

нафтових свердловин,  

доц. Купер І.М., ауд. 0304 

meet.google.com/zwb-eqhe-pvw  

Проектування експлуатації 

нафтових свердловин,  

доц. Купер І.М., ауд. 0304 

meet.google.com/zwb-eqhe-pvw  

 

П’ятниця   

17.09.21 

Методологія наукових досліджень,   

доц. Овецький С.О., ауд. 0304 

: https://meet.google.com/iot-nqts-

pqh 

Номер телефону для приєднання 

до відеозустрічі: -530-(US) +1 502

1142, PIN-код: 207 314 058# 

Проектування експлуатації газових і 

газоконденсатних свердловин, проф. 

Кондрат О.Р., ауд. 0304 (іспит) 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

Гідродинамічне моделювання 

процесів розробки родовищ нафти і 

газу,  проф. Кондрат О.Р., ауд. 0304 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

Гідродинамічне моделювання 

процесів розробки родовищ нафти і 

газу,  проф. Кондрат О.Р., ауд. 0304 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

Понеділок 

20.09.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент в нафтогазовій галузі,    

начитка 

доц. Овецька О.В. ауд. 0304 

https://meet.google.com/dew-hgbk-

uop 
Номер телефону для приєднання до 

відеозустрічі: 3499-606-) +1 615US( , PIN-

код: 547 829 825# 

Менеджмент в нафтогазовій галузі,    

начитка 

доц. Овецька О.В. ауд. 0304 

https://meet.google.com/dew-hgbk-

uop 
Номер телефону для приєднання до 

відеозустрічі: 3499-606-) +1 615US( , PIN-

код: 547 829 825# 

Менеджмент в нафтогазовій галузі,    

начитка 

доц. Овецька О.В. ауд. 0304 

https://meet.google.com/dew-hgbk-

uop 
Номер телефону для приєднання до 

відеозустрічі: 3499-606-) +1 615US( , PIN-

код: 547 829 825# 
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Вівторок  

21.09.21 

Організація і планування 

виробничо-комерційної діяльності, 

доц. Андрійчук І.В., ауд. 0304 

https://us04web.zoom.us/j/712873120

92?pwd=RUdEblZkSE5MZ0xaWURh

NFJYcFd6QT09 

Організація і планування 

виробничо-комерційної діяльності, 

доц. Андрійчук І.В., ауд. 0304 -

 https://us04web.zoom.us/j/746629937

68?pwd=d3VTR0ZBRDZpaEVLT2F

HeTB0cHdqQT09 

Організація і планування 

виробничо-комерційної діяльності, 

доц. Андрійчук І.В., ауд. 0304 -

 https://us04web.zoom.us/j/731695627

56?pwd=UTlPYkZTWnlnNys5dGlMR

EczOVBPUT09 

 

Середа  

22.09.21 

Проектування експлуатації 

нафтових свердловин,  

доц. Купер І.М., ауд. 0304 (іспит) 

meet.google.com/nuk-bmvh-kwk  

Менеджмент в нафтогазовій галузі,    

начитка 

доц. Овецька О.В. ауд. 0304 (залік) 

https://meet.google.com/aqf-knyz-vkp 

Номер телефону для приєднання до 

відеозустрічі: 8184-746-) +1 316US( , 

PIN-код: 937 075 935# 

Проектування розробки  нафтових  

родовищ,  

доц. Мороз Л.Б., ауд. 0304 (іспит) 

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

tad 

 

Четвер   

23.09.21 

Методологія наукових досліджень,   

доц. Овецький С.О., ауд. 0304 

https://meet.google.com/ybh-dpgv-

cjb 

Номер телефону для приєднання 

до відеозустрічі: -820-(US) +1 319

2249, PIN-код: 151 692 678# 

Проектування розробки  газових і 

газоконденсатних родовищ,      

начитка 

доц. Хайдарова Л.І. ауд. 0304 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Проектування розробки  газових і 

газоконденсатних родовищ,      

начитка 

доц. Хайдарова Л.І. ауд. 0304 

meet.google.com/mub-ehix-emp 
 

Організація і планування 

виробничо-комерційної діяльності, 

доц. Андрійчук І.В., ауд. 0304  

(залік) -

 https://us04web.zoom.us/j/753166463

73?pwd=QnFHcHhOUlR3Um96RTB1

K3JzK0h0UT09 

П’ятниця   

24.09.21 

Гідродинамічне моделювання 

процесів розробки родовищ нафти і 

газу,  проф. Кондрат О.Р., ауд. 0304 

meet.google.com/nyn-rmma-yhm 

Гідродинамічне моделювання 

процесів розробки родовищ нафти і 

газу,  проф. Кондрат О.Р., ауд. 0304 

(залік) meet.google.com/nyn-rmma-

yhm 

Проектування розробки  газових і 

газоконденсатних родовищ,      

начитка 

проф. Кондрат Р.М., ауд. 0304 (іспит) 

meet.google.com/mub-ehix-emp 

Методологія наукових досліджень,   

доц. Овецький С.О., ауд. 0304 

(залік) https://meet.google.com/jvx-

wcif-mhz 

Номер телефону для приєднання 

до відеозустрічі: -277-4(US) +1 72

6679, PIN-код: 163 414 343# 

 
 
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.         / 
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