
Оформлення заліків 

які виносяться на зимову  заліково-екзаменаційну сесію 2018/2019 н/р. 

 

І к у р с 

 

гр.ГЛГ-11с 

 

1. Українська  мова (за професійним спрямуванням) – залік   13.12.18р. 

2. Історія України – залік  14.12.18р. 

3. Палеонтологія – залік  19.12.18р. 

4. Іноземна мова  (за професійним спрямуванням) – залік  17.12.18р. 

                         

    

 

гр.ГЛЕ-11с 

 

1. Іноземна мова  (за проф.спрям.) – залік  18.12.18р. 

2. Латинська мова (за професійним спрямуванням) – залік  19.12.18р. 

3. Вступ до фаху – залік  14.12.18р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



ІІ к у р с 

 

гр. ГЛГ- 21с 

 

1. Іноземна мова  (за професійним спрямуванням) – залік  19.12.18р. 

2. Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) – залік  13.12.18р. 

Спеціалізація 1. Геологія 

1. Інформатика з основами геоінформатики – залік  20.12.18р. 

Спеціалізація 1. Геологія нафти і газу 

1. Геоінформатика – залік  20.12.18р. 

Вибіркові навчальні дисципліни 

1.   Дисципліни вільного вибору – залік  20.12.18р. 

 

гр. ГЛЕ- 21с 
 

1. Історія української культури  – залік  19.12.18р. 

2. Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, цивільний захист та сестринська справа) – залік  13.12.18р. 

Вибіркові навчальні дисципліни 

1.   Дисципліни вільного вибору – залік  17.12.18р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ к у р с 

 

гр. ГЛГ-31с 

 

Вибіркові навчальні дисципліни 

1. Дисципліни вільного вибору – залік   13.12.18р. 

2. Рентгеноструктурний аналіз  мінералів – залік    20.12.18р. 

3. Гемологія – залік  18.12.18р. 

4. Основи морської геології -  залік   19.12.18р. 

Спеціалізація 1. Геологія 

 

 

гр. ГЛЕ- 31с 

 

Вибіркові навчальні дисципліни 

1. Дисципліни вільного вибору – залік  13.12.18р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІУ к у р с 

 



гр. ГЛР-41с,  гр. ГЛР-42с 

1. Безпека життєдіяльності  та цивільний захист – залік  19.12.18р. 

Дисципліни за вибором навчального закладу – Цикл гуманітарної та соціально-економічної  підготовки 

1. Іноземна мова  (за професійним спрямуванням) – залік  17.12.18р. 

Дисципліни самостійного вибору студента – Цикл  професійної і практичної  підготовки 

 

І 

 1. Літолого-фаціальний аналіз – залік  11.12.18р. 

2. Структури рудних полів – залік  10.12.18р. 

3. Петрологія алмазоносних порід – залік  12.12.18р. 

ІІ 

1. Методи картування четвертинних відкладів – залік  12.12.18р. 

2. Мікропалеонтологія – залік  10.12.18р. 

3. Біостратиграфія – залік  11.12.18р. 

 

ІІІ 

1. Спеціальна інженерна геологія – залік  11.12.18р. 

2. Динаміка підземних вод – залік  10.12.18р. 

2. Геохімія довкілля – залік 12.12.18р. 

 

гр. ГЛЕ- 41с 

 

1. Безпека життєдіяльності  та цивільний захист – залік  13.12.18р. 

2. Екологічний геотуризм – залік 20.12.18р. 

3. Методика викладання екології – залік  19.12.18р. 

4. Експертні системи в екології – залік  18.12.18р. 

 

 

 

 

У к у р с 

Науки про Землю 

(Геологія) гр. ГЛГМ51с 

1. Термодинаміка природніх процесів – залік  18.12.18р. 

2. Науково-дослідний практикум із спеціалізації – залік  19.12.18р. 

Дисципліни вільного вибору студента 

1. Корисні копалини України – залік  12.12.18р. 



2. Структурний аналіз – залік  11.12.18р. 

(Геологія нафти і газу) гр. ГЛГМ51с 

1. Нафтогазова гідрогеологія – залік  17.12.18р. 

2. Науково-дослідний практикум із спеціалізації – залік  19.12.18р. 

Дисципліни вільного вибору студента 

1. Осадові формації і фації – залік  10.12.18р. 

2. Геологічні основи розкриття пласта – залік  18.12.18р. 

(Інженерна геологія та гідрогеологія) гр. ГЛІМ51с 

1. Нафтогазова гідрогеологія – залік  17.12.18р. 

2. Науково-дослідний практикум із спеціалізації – залік  19.12.18р. 

Дисципліни вільного вибору студента 

 

1. Інженерно-геологічне картування – залік  18.12.18р. 

2. Охорона і раціональне використання підземних вод – залік  12.12.18р. 

(Геохімія та мінералогія) гр. ГЛХМ51с 

1. Літогенез – залік   19.12.18р. 

2. Науково-дослідний практикум із спеціалізації – залік  12.12.18р. 

Дисципліни вільного вибору студента 

1. Методи петрологічних досліджень – залік  17.12.18р. 

2. Стадіальний аналіз осадових порід – залік   19.12.18р. 

 

 

Декан  геологічного факультету                                                                                                                                             М.М. Павлунь 

             професор                                  


