
 
                      

              КАФЕДРА ГЕОЛОГІЇ ТА 

ГІДРОЛОГІЇ 

 
М.РІВНЕ 

 
Здійснює підготовку фахівців  

освітньо-кваліфікаційного рівня 
«БАКАЛАВР» 

за спеціальністю 103  

«Науки про Землю»,  
освітня програма  

«Геологія»  
(дослідження бурштину, підзе-

мних вод та інших копалин) 
з одержанням кваліфікації 

«технік - геолог» 
 
 
 
 
 

 Можливе  подальше навчання у 
Науково- технічному  універстеті 
 ім. С. Сташіца, Краків   (Польща)  

за програмою подвійних дипломів 

 

В надрах Волино-Подільського регіону гео-
логи досліджують поклади бурштину, міді, фос-
форитів, будівельних каменів, газу, вугілля, то-
рфу, прояви алмазів і золота. 

Гідрогеологи вивчають прісні і  мінеральні 
підземні води.  

  
 

КАДРОВИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 
 

 
 
Випусковою кафедрою бакалаврів за спеціаль-
ністю 103 «Науки про Землю» є кафедра геоло-
гії та гідрології, яку очолює доктор геологічних 
наук, професор Мельничук Віктор Григорович. 

Навчальний процес на кафедрі забезпечують: 
професор, доктор геологічних наук – один;  до-
центи, кандидати наук – пʼять,; старші викладачі 
від виробництва – два (з.с.),  

 

ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ 
 
 
 

Для проходження практик студентами і пра-
цевлаштування, кафедрою налагоджена тісна 
співпраця із такими установами: 

1. Державне підприємство «Українська гео-
логічна компанія», Київ, Рівне; 

2. Державне підприємство «Бурштин Ук-

раїни»;  

3. Державна служба геології та надр Укра-
їни; 

4. Державна агенція водних ресурсів Укра-
їни; 

5. Інститут геологічних наук Національної 
академії наук України; 

6. ПрАТ « Тернопільський карʼєр», ПрАТ 
«Дікергоффцемент –Україна»,            
ТОВ « Бурпром», ТОВ «Сендвест» та 
інші гірничодобувні компанії Волино-По-

дільського регіону. 



 

СФЕРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
• пошуки і розвідка твердих корисних                

копалин (бурштину,  мінеральних руд і буді-
вельних каменів)   

• пошуки і ро-
звідка підземних 
вод  

• пошуки і ро-
звідка покладів 
нафти і газу 

• інженерно-
геологічні вишуку-
вання під               
будівництво 

• геологічна 
зйомка територій 

• геологічний 
супровід видобу-
тку копалин 

• дослі-
дження коштов-
них каменів  

 
Бакалаври з наук про Землю за спеціаліза-

цією «геологія» мають змогу працювати на таких 
посадах: 

• геолог, гідрогеолог організацій Державної 
служби геології та надр України, проектних і 
вишукувальних організацій. 

• геолог гірничодобувних підприємств; 

• гідрогеолог організацій Державної агенції 
водних ресурсів України; 

• інспектор  з державного геологічного конт-
ролю за веденням робіт по геологічному ви-
вченню та використанню надр:  

Cпеціальність 103 «Науки про Землю» є 
приоритетною в Україні, тому їй 
надається особлива підтримка у формі 
підвищених степендій  
 

•  

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ 
 
 
 Абітурієнти 2022 р. подають один комплекс-
ний сертифікат ЗНО, а до 2022 р. - три серти-
фікати ЗНО: з української мови та літератури, 
з математики, географії чи фізики.  
Прийом заяв та документів: з 29 липня по 23 сер-
пня  для денної  і заочної та з 12 серпня по  23 
вересня для заочної форм навчання. Зараху-
вання проводиться за результатами конкурсного 
відбору.  

Молодші спеціалісти  проходять фахове випро-
бування (0,5); ЗНО з української мови (0,25), ЗНО 
з математики або історії України, або іноземної 
мови, або біології, або географії, або фізики, або 
хімії (0,25) 

Бакалаври будь яких спеціальностей мають 
можливість подальшого навчання у магістра-
турі за освітньою програмою «Прикладна гео-
логія та захист довкілля в надрокористу-
ванні». Для вступу в магістратуру бакалаври про-
ходять тестове  фахове випробовування з 

 

МІСЦЕ  ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Основними місцями професійної діяльності 

фахівців кваліфікації бакалавр з Наук про Зе-
млю (Геологія) є геологічні, геологорозвідува-
льні, гідрогеологічні,  геофізичні експедиції і пар-
тії, що розвідують корисні копалини, а також  гір-
ничодобувні підприємства, що видобувають ко-
рисні копалини. Потрібні, вони і в будівництві 

(наприклад, для  вишукувань в місці майбутніх 
споруд), і у водній справі (для видобутку та ви-
вчення запасів  підземних  вод).  

 

ПРОФЕСІЯ ГЕОЛОГА 
 

Професія геолога в Україні є помірно пошире-
ною. Рівень оплати праці зайнятих розвідуван-
ням і розробкою родовищ корисних копалин пе-
ревищує середню зарплату в промисловості у 2-
3 рази.  

Компанії, пов’язані з розвідуванням і видобу-
тком корисних копалин за кордоном,  охоче бе-
руть випускників українських вузів, але вимага-
ють знання іноземної мови. 

Заробітна плата геологів-початківців в інозе-
мних компаніях 1-3 тис. дол.. за місяць  

КОНТАКТИ 

 
Приймальна комісія НУВГП: ауд. 724; тел. 38 

(0362) 63-32-22; rc@nuwm.edu.ua 
 Кафедра геології та гідрології,  ауд. 523,  

контактна особа –  
 Мельничук Віктор Григорович,  

Тел моб. +380979720034,  
e-mail v.g.melnychuk@nuwm.edu.ua 

mailto:rc@nuwm.edu.ua

