Перелік предметів
які виносяться на літню заліково-екзаменаційну сесію 2021/2022н/р.
Ікурс
Спеціальність 103 Науки про Землю освітня програма “Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю”
гр.ГЛГ-11с, гр.ГЛГ-12с, гр.ГЛГ-13с
1. Топографія з основами геодезії – залік
2. Основи фізики Землі – залік
3. Фізвиховання – залік
4. Загальна геологія з основами екології – іспит
5. Неорганічна хімія – іспит
6. Систематична палеонтологія – іспит
7. Кристалографія – іспит

ІІ к у р с
Спеціальність 103 Науки про Землю освітня програма “Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю”
гр. ГЛГ-21с, гр. ГЛГ-22с
1. Дисципліни вільного вибору – залік
2. Іноземна мова – іспит
3. Стратиграфія – іспит
Спеціалізація 1. Геологія
1. Прикладна геофізики – іспит
2. Систематична мінералогія – іспит
3. Геологічне картування - іспит
Спеціалізація 1. Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю
1. Комп’ютерна графіка - іспит
2. Комп’ютерні бази даних - іспит
3. Комп’ютерні системи обробки даних - іспит

Спеціальність 101 Екологія освітня програма “ Екологія. Комп’ютерні технології в екології та управління якістю довкілля”

гр. ГЛЕ-21с

1. Екологічна геологія – залік
2. Комп’ютерна графіка - залік
3. Дисципліна вільного вибору - залік
4. Іноземна мова – іспит
5. Загальна екологія і середовищезнавство - іспит
6. Гідрологія - іспит
7. Урбоекологія - іспит

ІІІ к у р с
Спеціальність 103 Науки про Землю освітня програма “Геологія”
гр. ГЛГ-31с, гр. ГЛГ-32с
1. Дисципліна вільного вибору - залік
2. Основи седиментології – залік
3. Філософія - іспит
4. Математична статистика - іспит
5. Літологія - іспит
Спеціалізація 1. Геологія
1. Петрографія кристалічних порід – іспит
2. Теорія рудогенезу – іспит
Спеціальність 101 Екологія спеціалізація “ Екологія геологічного і суміжних середовищ”
гр. ГЛЕ-31с
1. Українська мова (за професійним спрямуванням) – залік
2. Дисципліна вільного вибору - залік
3. Геохімія довкілля – залік
4. Великий практикум – залік
5. Філософія - іспит
6. Моніторинг довкілля - іспит
7. Основи екологічної геоінформатики - іспит

ІУ к у р с
Спеціальність 103 Науки про Землю спеціалізація “Геологія”
гр. ГЛР-41с
1. Геологічна інтерпретація геофізичних даних – залік
2. Біостратиграфія – залік
3. Курсова робота
4. Політологія - іспит
5. Геологія Європи – іспит
6. Геологорозвідувальна справа – іспит
7. Розшуки і розвідка родовищ корисних копалин – іспит
Спеціальність 101 Екологія спеціалізація “ Екологія геологічного і суміжних середовищ”
гр. ГЛЕ-41с
1. Політологія – залік
2. Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі) – залік
Вибіркові навчальні дисципліни
1. Екологія видобутку і переробки корисних копалин – залік
2. Утилізація і рекуперація відходів – залік
3. Методи еколого-геологічних досліджень – залік
4. Охорона геологічної спадщини України – залік

Укурс
Спеціальність 103 Науки про Землю спеціалізація “Геологія”
гр. ГЛГм - 51с (магістри)
1. Науково-дослідний практикум із спеціалізації - курсова робота
2. Корисні копалини України - залік
3. Структурний аналіз – залік
4. Моделювання геологічних процесів – залік
5. Металогенія - іспит
6. Методи палеонтологічних досліджень – іспит
7. Геодинамічні реконструкції – іспит
Спеціальність 103 Науки про Землю спеціалізація “Геологія нафти і газу”
гр. ГЛНм - 52с (магістри)
1. Науково-дослідний практикум із спеціалізації - курсова робота
2. Осадові формації і фації - залік
3. Комп’ютерне моделювання та прогнозування нафтогазоносності надр – залік
4. Геологічні основи розкриття пласта – залік
5. Геохімія горючих копалин - іспит
6. Нафтогазові родовища і ПСГ України - іспит
7. Геофізичні дослідження свердловин і геологічна інтерпретація - іспит

Спеціальність 103 Науки про Землю спеціалізація “Геохімія та мінералогія”
гр. ГЛХм - 51с (магістри)
1. Науково-дослідний практикум із спеціалізації - курсова робота
2. Мінералогія України - залік
3. Методи петрологічних досліджень - залік
4. Рудна мінералогія - залік
5. Генетична мінералогія - іспит
6. Петрологія - іспит
7. Шліховий аналіз - іспит
(Екологічний менеджмент і геотуризм) гр. ГЛЕм - 51с
1. Магістерський семінар – залік
2. Управління природоохоронною діяльністю – залік
3. Основи екскурсознавства - залік
4. Планування та організація геотурів - залік
5. Екологічний менеджмент і аудит - іспит
6. Екологічна культура - іспит
7. Основи менеджменту в екотуризмі та геомаркетинг - іспит
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