
Рівень Основні види трудової 
діяльності 

Можливі посади 

6. ОКР «Бакалавр»   
Нормативні вимоги - Здатність розв’язувати складні  спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає за-
стосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. Бакалавр має продемонструвати: 

- концептуальні (фундаментальні) знання з напряму підготовки, включаючи сучасні 
досягнення у професійній сфері, критичне осмислення основних теорій, принципів, 
методів і понять; 

- вміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
професійної діяльності, що передбачає застосування теорій, концепцій, інноваційних 
підходів, збір та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів відповідних наук та 
інструментальних засобів;  

- здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію, доводити до фахівців і не-
фахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері професійної 
діяльності; 

- здатність оцінити суспільні, етичні та інші аспекти особистісно-професійної діяльно-
сті; 

- здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності 

 
Обробка і аналіз опера-
тивної метеорологічної, 
аеросиноптичної, ра-
діолокаційної, супутни-
кової інформації. Скла-
дання короткотерміно-
вих прогнозів погоди, 
попереджень про загро-
зу виникнення небезпе-
чних  метеорологічних 
явищ та доведення їх до 
органів держаної влади 
і управлінь, організацій 
і населення 

 
Синоптик, метеоро-
лог, аеро-
лог;інженер мобіль-
ної лабораторії з по-
вірки метеорологіч-
них приладів, інже-
нер з радіолокації, 
інженер з експлуа-
тації гідрометеоро-
логічного приладдя, 
обладнання; 
 Начальник метео-
рологічної станції, 
асистент. 

Знання Уміння Комунікація Автономність і відповідальність 
6.1 З - Концептуальні (фундамента-
льні) знання з гідрометеорологічної 
підготовки, включаючи сучасні до-
сягнення у професійній сфері, кри-
тичне осмислення основних теорій, 
принципів, методів і понять 
6.2 З - Критичне осмислення осно-
вних теорій, принципів, методів і 
понять у навчанні та професійній 
діяльності підрозділів. 
6.3 З - Самостійний пошук, аналіз 
та оцінка професійної діяльності. 

6. У - Здатність застосовува-
ти знання для розв’язування 
складних спеціалізованих 
задач та практичних проблем 
у сфері професійної діяльно-
сті, що передбачає застосу-
вання теорій, концепцій, ін-
новаційних підходів, збір та 
інтерпретацію інформації 
(даних) вибір методів  та ін-
струментальних засобів і ін-
струкцій. 
 

6.1 К - Здатність доводити до 
фахівців і нефахівців інфор-
мацію, ідеї, проблеми, рі-
шення та власний досвід у 
сфері професійної діяльності. 
6.2 К Здатність до взає-
мозв’язку з фахівцями і не-
фахівцями з метою  переда-
вання інформації, узгоджен-
ня дій спільної діяльності. 
6.3 К - Здатність ефективно 
формувати комунікаційну 
стратегію 

6.1 АВ - Здатність управління комплек-
сними діями або проектами, відповіда-
льність за прийняття рішень  у будь-
яких умовах. оцінити суспільні, етичні 
та інші аспекти особистнісно-
професійної діяльності; 
6.2 АВ- Здатність до подальшого на-
вчання з високим рівнем автономності 
6.3 АВ - Здатність оцінити суспільні, 
етичні та інші аспекти  особистнісно-
професійної діяльності; здатність до 
подальшого навчання з високим рівнем 
автономності; забезпеченість взаємодії 
співробітників суміжних підрозділів. 



Рівень Основні види трудової ді-
яльності 

Можливі поса-
ди 

7. ОКР «Спеціаліст»   
Нормативні вимоги - Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. Спеціаліст 
має продемонструвати: 

- концептуальні знання зі спеціальності на рівні новітніх досягнень науки, які є осно-
вою для інноваційної діяльності, розвитку і застосування власних ідей в контексті 
професійної діяльності; 

- критичне осмислення проблем у предметній галузі та сфері професійної діяльності, 
та на стику предметних галузей;  

- вміння розв’язувати складні задачі і проблеми, часто в умовах неповної/недостатньої 
інформації та суперечливих вимог, що передбачає прогнозування та оцінку можли-
вих результатів професійної діяльності; 

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що 
їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; 

- здатність надати вмотивовану оцінку в питаннях, що стосуються професійної діяль-
ності, з урахуванням суспільних, етичних та інших аспектів; 

- здатність оцінювати власні потреби у рамках безперервного навчання та професійно-
го розвитку; 

- здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним 

Обробка  і аналіз оператив-
ної метеорологічної, аеро-
синоптичної, радіолокацій-
ної, супутникової інформа-
ції. Складання короткотер-
мінових прогнозів погоди, 
попередження про загрозу 
виникнення небезпечних 
гідрометеорологічних явищ 
та доведення їх до урядових 
установ та управління, ор-
ганізацій та населення.  
Методичне керівництво ви-
робництвом спостережень 
на станціях, постах, у пунк-
тах спостережень, включа-
ючи проведення інспекту-
вання, ста жировок, курсів і 
методичних рекомендацій. 
Науково-методична та на-
вчальна робота 

 
Синоптик 1 та 
2-ї категорії, 
метеоролог 1-ї 
та 2-ї категорії, 
аеролог 1-ї та 2-
ї категорії, ін-
женер 1-ї та 2-ї   
категорії, нача-
льник відділу, 
викладач, моло-
дший науковий 
співробітник 

Знання Уміння Комунікація Автономність і відповідальність 
7.1 З - Концептуальні розуміння методо-
логічних основ професійної діяльності; 
7.2 З - Концептуальні знання з гідроме-
теорології на рівні новітніх досягнень 
науки, які є основою для інноваційної 
діяльності, розвитку і застосування влас-
них ідей в контексті професійної діяль-
ності. 
7.3 З - Створення нових знань приклад-
ного характеру в галузі метеорології. 

7.1 У - Вирішення задач розви-
тку  професійної діяльності та 
організації з використанням рі-
зних методів, технологій в тому 
числі інноваційних; 
7.2 У- Вміння розв’язувати 
складні задачі і проблеми, часто 
в умовах неповної/ недостат-
ньої інформації та суперечли-
вих вимог 

7.1 К - Зрозуміле і недво-
значне донесення власних 
висновків, а також знань і 
пояснень, що їх обґрунто-
вують, до фахівців та не-
фахівців, зокрема до осіб, 
що навчаються.  
7.2 К - Здатність до узго-
дження дій спільної дія-
льності. 
 

7.1 АВ - Здатність надати вмоти-
вовану оцінку в питаннях, що 
стосуються професійної діяльнос-
ті, з урахуванням суспільних, ети-
чних та інших аспектів; 
7.2 АВ - Здатність оцінювати вла-
сні потреби у рамках безперерв-
ного навчання та професійного 
розвитку 
 



Рівень Основні види трудової діяльності Можливі поса-
ди 

8. ОКР «Магістр»   
Нормативні вимоги - Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі профе-
сійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке пере-
осмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практи-
ки. Магістр має продемонструвати: 

- концептуальні знання зі спеціальності на рівні новітніх досягнень науки, які 
є основою для інноваційної діяльності, розвитку і застосування власних ідей, 
зокрема в контексті дослідницької роботи; 

- критичне осмислення проблем у предметній галузі та сфері професійної дія-
льності, та на стику предметних галузей;  

- вміння розв’язувати складні задачі і проблеми, часто в умовах неповної/ не-
достатньої інформації та суперечливих вимог, що потребує оновлення та ін-
теграції знань та передбачає прогнозування та оцінку можливих результатів 
професійної діяльності; 

- зрозуміле і недвозначне, у тому числі з використанням іноземних мов, доне-
сення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, 
до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 

- здатність надати вмотивовану оцінку в питаннях, що стосуються професійної 
діяльності, з урахуванням суспільних, етичних та інших аспектів; 

- здатність оцінювати власні потреби та потреби інших у рамках безперервно-
го навчання та професійного розвитку, володіння ефективними методами, 
необхідними для самостійного навчання; 

- здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та са-
мостійним, участі в дослідницьких проектах 

Забезпечення функціонування та 
розвитку усіх ланок державної сис-
теми  спостережень за навколишнім 
середовищем, його забрудненням. 
Попередження населення і органі-
зацій про наявні та очікувані небез-
печні гідрометеорологічні явища, 
екстремальних рівнях забруднення 
навколишнього середовища. 
Приймати заходи у відповідності з 
планом модернізації мережі спосте-
режень щодо впровадження заходів 
автоматизації, нової техніки в дія-
льність УГМС. 
Забезпечення постійного підвищен-
ня якості інформації, прогнозів та 
іншої продукції УГМС для спожи-
вачів на основі впровадження нових 
та удосконалення діючих методів та 
технологій спостереження і прогно-
стичної роботи. 
Здійснення науково-методичної та 
навчальної діяльності. 

 
Провідний си-
ноптик, провід-
ний метеоролог, 
провідний аеро-
лог, провідний 
інженер, стар-
ший викладач, 
доцент, науко-
вий співробіт-
ник 

Знання Уміння Комунікація Автономність і відповідальність 
8.1 З - Концептуальна оцінка і відбір ін-
формації, необхідної для розвитку сфери 
діяльності; 
8.2 З - Створення новітніх знань міждис-
циплінарного та міжгалузевого характе-
ру, які пов’язані з дослідницькою робо-
тою. 
 

8.1 У - Вміння розв’язувати 
складні задачі і проблеми часто 
в умовах недостатньої інформа-
ції та суперечливих вимог, що 
потребує інтеграції знань та пе-
редбачає прогнозування та оці-
нку можливих результатів про-
фесійної діяльності; 
8.2 У- Визначення стратегії 

8.1 К - Здатність до зро-
зумілого і недвозначного, 
в тому числі з викорис-
танням іноземних мов, 
донесення власних висно-
вків , а також знань і по-
яснень, що їх обґрунтову-
ють, до фахівців і нефахі-
вців, зокрема до осіб, що 

8.1 АВ - Здатність надати вмоти-
вовану оцінку в питаннях, що 
стосуються професійної діяльнос-
ті, з урахуванням суспільних, ети-
чних та інших аспектів; 
8.2 АВ - Здатність до подальшого 
навчання, яке значною мірою є  
автономним та самостійним, уча-
сті у дослідницькій роботі; 



управління процесами, діяльні-
стю (у тому числі інновацій-
ною) з прийняттям рішень на 
рівні великих організацій; 
8.3.У - Вирішення задач дослід-
ницького та проектного харак-
теру, які пов’язані з підвищен-
ням ефективності процесів. 

навчаються.  
8.2 К - Здатність до орга-
нізації узгоджених дій 
спільної діяльності. 
8.3. К - Здатність до пода-
льшого навчання, яке зна-
чною мірою є автономним 
та самостійним, участі у 
дослідницькій роботі 

8.3.АВ - Відповідальність за ре-
зультати діяльності великих орга-
нізацій в галузі. 

 


