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Кафедра готує

Бакалаврів геології за спеціальністю гідрогеологія

Спеціалістів та магістрів гідрогеології



Спеціалізації

Охорона підземної гідросфери Інженерно-геологічний 

захист теорій 

Нафтогазова гідрогеологія

•історія і методологія 

гідрогеології;

•геоінформаційні системи 

в гідрогеології;

•основи теорії фільтрації;

•оцінка запасів підземних 

вод;

•гідрогеологічне 

моделювання;

•регіональна 

гідрогеологія;

•радіогідрогеологія;

•динаміка підземних вод;

•охорона підземних вод 

від забруднення і 

виснаження;

•мінеральні води;

•спеціальні розділи в 

гідрогеології;

•гідрогеохімія;

•еколого-геохімічна зйомка 

і моніторинг. 

•Основи інженерної 

гідрогеології;

• інженерно-геологічні

особливості територій 

мегаполісів;

• інженерно-геологічний 

моніторинг інженерних 

споруд;

• технічна меліорація 

ґрунтів;

• науково-дослідний 

практикум;

• механіка ґрунтів;

• інженерна геодинаміка;

•ґрунтознавство.

•геологія нафти і газу;

•нафтогазова гідрогеологія;

•геологія і гідрогеологія 

нафтогазоносних провінцій 

України;

•гідрогеотермія 

нафтогазових родовищ;

•геологія родовищ корисних 

копалин;

•методика промислово-

геологічних досліджень 

глибоких свердловин;

•науково-дослідний 

практикум.



Кафедра співпрацює з наступними 

організаціями:

•Інститут геологічних наук НАН України 

•«Український державний головний 

науково-дослідний і виробничий 

інститут інженерно-технічних і 

екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ»

•« Інститут геохімії навколишнього 

середовища НАН України» 

•«Міжвідомчий центр інженерних 

вишукувань» «Межведомственный 

центр инженерных изысканий»

•«УКРГІДРОПРОЕКТ»

•«Донецьке державне регіональне 

геологічне підприємство 

«Донецькгеологія»

•Український науково-дослідний 

інститут природних газів (УкрНДІгаз)



Конференції
На кафедрі проводяться наукові 

конференції. У яких беруть участь 

співробітники науково-дослідних та 

виробничих установ і організацій: 

Український науково-дослідний 

інститут природних газів, Інститут 

геологічних наук НАН України, ДП 

«УкрНДІІНТВ», ТОВ «Міжвідомчий 

центр інженерних вишукувань», ПАТ 

«УкрГідропроект», Інститут водних 

проблем і меліорації Національної 

аграрної академії наук України, 

Державне підприємство «Український 

науково-технічний центр металургійної 

промисловості «Енергосталь», 

Одеська гідрогеолого-меліоративна 

експедиція, Державне регіональне 

геологічне підприємство 

«Донецькгеологія», УГНДІ 

«УкрВОДГЕО», Науково-інженерний 

центр радіогідроекологічних 

досліджень при Президіумі НАНУ. 

За підсумками конференції видається

збірник матеріалів



Наші студенти

на заняттях

на практиці 



Прийом документів на перший курс розпочинається 11 липня 

Необхідні документи:

1. Атестат про середню освіту та його додаток (оригінал та їх 

копії);

2. Паспорт та копія перших сторінок і сторінки реєстрації 

місця проживання;

3. Ідентифікаційний код (оригінал та його копія);

4. Медична довідка за формою 086;

5. Шість фотокарток 3х4;

6. Військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків).

Необхідні сертифікати ЗНО з:

• української мови та літератури (обов’язково) 

• географії (обов’язково) 

• математики або історія (на вибір) 

Детальна інформація на сайті:

http://hydrogeology.univer.kharkov.ua

Інформація для  вступу:

http://hydrogeology.univer.kharkov.ua/

