
             Оформлення заліків 

які виносяться на зимову  заліково-екзаменаційну сесію 2021/2022 н/р. 

 

І к у р с     

 

гр.ГЛГ-11с, гр.ГЛГ-12с, гр.ГЛГ-13с, 

 

 

 

1. Українська  мова (за професійним спрямуванням) – залік  10.12.21р., 17.12.21р., 10.12.21р. 

2. Біологія – залік 06.12.21р., 13.12.21р., 06.12.21р. 

3. Основи палеонтології – залік  07.12.21р., 08.12.21р., 09.12.21р., 

4. Іноземна мова  – залік  08.12.21р., 07.12.21р., 09.12.21р., 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ к у р с 

гр. ГЛГ- 21с, гр. ГЛГ- 22с 

1. Іноземна мова  – залік 07.12.21р., 08.12.21р. 

2. Безпека життєдіяльності  і охорона праці – залік 06.12.21р., 13.12.21р. 

3. Інформатика з основами геоінформатики – залік 14.12.21р., 07.12.21р. 

4. Дисципліни вільного вибору – залік 14.12.21р., 07.12.21р. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

гр. ГЛЕ- 21с 

1. Історія української культури  – залік 13.12.21р. 

2. Картографічні методи в екології – залік 07.12.21р. 

3. Безпека життєдіяльності  і охорона праці – залік 15.12.21р. 

4. Дисципліни вільного вибору – залік 14.12.21р. 

Спеціалізація “Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля” 

1. Основи картографії – залік 09.12.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ к у р с 

гр. ГЛГ-31с, гр. ГЛГ-32с 

1. Дисципліни вільного вибору – залік 06.12.21р., 13.12.21р. 

2. Гемологія – залік 16.12.21р., 09.12.21р. 

3. Основи термобарогеохімії – залік 09.12.21р., 17.12.21р. 

4. Методи мінералогічних досліджень – залік 13.12.21р., 06.12.21р. 

 

 

гр. ГЛЕ- 31с 

 

1. Управління якістю довкілля – залік 13.12.21р. 

2. Утилізація та рекуперація відходів – залік 06.12.21р. 

3. Дисципліни вільного вибору – залік 09.12.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІУ к у р с 

 

гр. ГЛР-41с 

 

1. Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі) – залік 16.12.21р. 

Вибіркові  навчальні дисципліни 

1. Мікропалеонтологія – залік 13.12.21р. 

2. Методи літологічних досліджень – залік 15.12.21р. 

3. Структура рудних полів – залік 14.12.21р. 

 

гр. ГЛЕ- 41с 

 

1. Екологічна експертиза – залік 13.12.21р. 

2. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище – залік 15.12.21р. 

3. Охорона та захист підземних вод – залік 17.12.21р. 

4. Геоекологічне моделювання та прогнозування – залік 15.12.21р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

І  к у р с (Магістри) 

Науки про Землю 

(Геологія) гр. ГЛГМ-11с 

 

1. Пошук наукової інформації і написання наукових текстів – залік 13.12.21р. 

2. Геодинаміка – залік 06.12.21р. 

3. Термодинаміка природніх процесів – залік 13.12.21р. 

4. Науково-дослідний практикум із спеціалізації – залік 14.12.21р. 

 (Геологія нафти і газу) гр. ГЛНМ-12с 

1. Пошук наукової інформації і написання наукових текстів – залік 13.12.21р. 

2. Геодинаміка – залік 06.12.21р. 

3. Термодинаміка природніх процесів – залік 13.12.21р. 

4. Науково-дослідний практикум із спеціалізації – залік 14.12.21р. 

 (Геохімія та мінералогія) гр. ГЛХМ-11с 

1. Пошук наукової інформації і написання наукових текстів – залік 13.12.21р. 

2. Геодинаміка – залік 06.12.21р. 

3. Термодинаміка природніх процесів – залік 13.12.21р. 

4. Науково-дослідний практикум із спеціалізації – залік 14.12.21р. 

 (Екологічний менеджмент і геотуризм) гр. ГЛЕМ-11с 

1. Стратегії сталого розвитку – залік 13.12.21р. 

2. Методологія і організація наукових досліджень – залік 06.12.21р. 

3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – залік 14.12.21р. 

4. Курсова робота 15.12.21р. 

 

 

 



ІІ к у р с (Магістри) 

 

(Геологія) гр. ГЛГМ-21с 

 

1. Металогенія докембрію – залік 25.10.21р. 

2. Геологія  докембрію – залік 20.10.21р. 

3. Виробнича (переддипломна) практика – диф.залік  

4. Магістерська робота із захистом в ЕК 

 

Дисципліни вільного вибору студента 

1. Мікропалеонтологічний аналіз – залік 19.10.21р. 

2. Геолого-генетичні типи золоторудних полів – залік 21.10.21р. 

3. Геологія океану – залік 21.10.21р. 

 

(Геологія нафти і газу) гр. ГЛНМ-22с 

 

1. Основи підрахунку запасів нафти і газу – залік 25.10.21р. 

2. Нафтогазові провінції України і світу – залік 19.10.21р. 

3. Виробнича (переддипломна) практика – диф.залік 

4. Магістерська робота із захистом в ЕК 

Дисципліни вільного вибору студента 

1. Економіка видобування газу  – залік 20.10.21р. 

2. Екологія видобування  нафти і газу – залік 21.10.21р. 

3. Секвенсстратиграфія – залік 21.10.21р. 

  

(Геохімія та мінералогія) гр. ГЛХМ-21с 

 

1. Рудна мінералогія – залік 21.10.21р. 

2. Рентгено-структурний аналіз мінералів – залік 19.10.21р. 

3. Виробнича (переддипломна) практика – диф.залік 

4. Магістерська робота із захистом в ЕК 



Дисципліни вільного вибору студента 

1. Геохімія рудоутворювальних систем – залік 20.10.21р. 

2. Теоретичні основи фізики мінералів – залік 25.10.21р. 

3. Метасоматичні процеси – залік 25.10.21р. 

(Екологічний менеджмент і геотуризм) гр. ГЛЕМ-21с 

1. Рекреаційні ресурси і курортологія  – залік 20.10.21р. 

2. Інвентаризація та проектування геопарків – залік 21.10.21р. 

3. Охорона геологічної спадщини України – залік 19.10.21р. 

4. Виробнича (переддипломна) практика – диф.залік 

5. Кваліфікаційна (магістерська) робота із захистом в ЕК 

 

 

 

 

 

 

В.о. декана  геологічного факультету                                                                                                                                             М.М. Павлунь             

професор                                  

 

 

 


