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ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ 



Гідрометеорологічна 
інформація 



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 



Навички роботи в різних програмах, графічне 
представлення результатів наукових досліджень 

Навчання спрямоване на оволодіння навичками роботи з ГІС 



УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА КОНКУРСАХ 



Велика увага приділяється навчальним практикам, 
які проводяться у природних умовах, 

у різних локаціях 



НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ 



ПРАКТИЧНІ ВИДИ РОБІТ У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ ЦГМ 



КРУГЛИЙ СТІЛ 
У БАСЕЙНОВОМУ УПРАВЛІННІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

РІЧОК ПРУТ ТА СІРЕТ 



УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ 

Спільна практика гідрометеорологів 

зі студентами спеціальності «Екоінженерія» 
Технічного університету Брауншвейга (Німеччина) 

в ході міжнародного молодіжного 

науково-екологічного проекту 

«Громадська ініціатива заради здорового довкілля 

у Західній Україні» 



ПРОГРАМА ОБМІНУ СТУДЕНТАМИ 

Навчання у Поморській академії 
м. Слупськ (Польща) 



AQUA-ПОСВЯТА 

ДОЗВІЛЛЯ 



Сфери професійної діяльності випускників 

Робота у підрозділах, пов’язаних з використанням засобів і методів 
моніторингу та прогнозу стану навколишнього природного середовища та 
ефективного використання  природних  ресурсів: 

- в режимних, оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях, 
комплексних та спеціальних експедиціях Державної гідрометеорологічної 
служби  ДСНС України, службах моніторингу Міністерства екології і природних 
ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, 

- у відомствах, пов’язаних з сільським та рибним господарством, авіаційним, 
морським, річковим та залізничним транспортом, виробленням і 
транспортування енергії. 

 
Основні посади майбутнього фахівця 

(згідно класифікатора професій ДК 003:2010) 

- науковий співробітник (метеорологія) 
- метеоролог, гідрохімік 
- науковий співробітник (гідрологія), гідролог 
- науковий співробітник (водне господарство) 
- гідротехнік, інженер з використання водних ресурсів, фахівець з використання водних 
   ресурсів 
- молодший фахівець в водному господарстві, інспектор з використання водних ресурсів 
- державний інспектор в галузі охорони природи 
- лаборант наукового підрозділу 
- оператор із збору даних, гідрометеоспостерігач 

 



Випускники 

2020 р. 
2018 р. 

2019 р. 



Випускники 

Пікула Юлія 
синоптик І кат. 

відділу 
метеопрогнозів 

Чернівецького ЦГМ 

Мельник Мирослава 

провідний гідролог відділу 
ведення водного кадастру, 

моніторингу вод та 
басейнової взаємодії 

Регіональний  офіс водних 
ресурсів у Хмельницькій 

області 
 

Косован Василь 

інженер гідролог ІІ кат. 
сектору гідрологічних 

спостережень 

відділу гідрології 
Чернівецького ЦГМ 

Коваль Катерина 

інженер гідролог ІІ кат. 
сектору гідрологічних 

прогнозів 

відділу гідрології 
Чернівецького ЦГМ 

 

Кіщук Михайло 
інженер гідролог ІІ кат. 
сектору гідрологічних 

спостережень 

відділу гідрології 
Чернівецького ЦГМ 

Манукян Влад 

старший інспектор 

відділу цивільного захисту 
управління цивільного 

захисту населення 

Чернівецької ОДА 

Бурега Христина 
провідний гідролог 

відділу ведення 
водного кадастру та 

моніторингу вод 

БУВР 

річок Прут та Сірет 



 

УМОВИ ВСТУПУ 

 

 
1. Українська мова                                                            0,35 
2. Математика                                                                    0,4 
3. Історія України                                                              0,25 
4. Мотиваційний лист 
 
     
                              Лише контракт (вартість 23 160 грн)  -  Мотиваційний лист            

Конкурсні предмети та їхні вагові коефіцієнти 



Контактні дані 
 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2 

Географічний факультет, 4 корпус, 1 поверх, 30 кабінет 

 
+38(0372) 584-803 

+38(050) 056 94 08 

+38(050) 207 04 24 

+38(097) 805 65 17 

hydromet-dpt@chnu.edu.ua 

http://www.hydroecology.chnu.edu.ua/index.php?page=ua 

https://www.facebook.com/hydroecology.chnu.edu.ua/ 
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