
ОСВІТНЯ 
ПРОГРАМА 

«ГЕОГРАФІЯ», 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

«106 ГЕОГРАФІЯ» 



НАВЧАННЯ 
ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ : 

• Кафедра фізичної географії, 
геоморфології і палеогеографії 

• http://terra.chnu.edu.ua/  

• Кафедра України та регіоналістики 

• http://www.geoukr.chnu.edu.ua/ 

• Кафедра економічної географії та 
екологічного менеджменту 

• https://www.ecogeo.cv.ua/ 

 

 

http://terra.chnu.edu.ua/
http://www.geoukr.chnu.edu.ua/
https://www.ecogeo.cv.ua/


НАША ОСНОВА 

• столітні науково-навчальні 
традиції 

• ще за австро-угорських часів 
у 1906–1907 рр. створені 
кафедра геології кафедри 
експериментальної і космічної 
фізики  

• ще на поч. ХХ ст. студентів 
навчали географії, 
землезнанню, метеорології, 
кліматології  геології, мінералогії, 
палеонтології. 



НАША НАВЧАЛЬНА БАЗА 
 

• Природничий музей (геолого-
географічний музей 

• Палеогеографічна лабораторія 

• Навчально-наукова геофізична 
обсерваторія 

• Грунтово-геохімічна лабораторія 



НАУКОВА СКЛАДОВА 
 

• Студенти – щорічні учасники наукових 
конференцій, призери студентських 
олімпіад і наукових конкурсів 

• Викладачі – науковці-практики, активні 
учасники міжнародних наукових проєктів, 
товариств, симпозіумів, конференцій 



НАВЧАННЯ 

•  сучасні методи навчання 

• дистанційна платформа для навчання 

• навчання не лише в авдиторіях, але й в 
«полі» 

• польові семінари – альтернативна і 
захоплюча форма навчання і пізнання 
довкілля 

• навчальний ютуб канал «Цілком 
природно» 



НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ 
 І ЕКСПЕДИЦІЇ 



НАШІ 
ВИПУСКНИКИ 

• успішні професіонали в: 

•  адмініструванні установ та підприємств 
сільського господарства, державного 
управління; освіти;  

• Міністерстві енергетики та захисту 
довкілля, Міністерства освіти і науки; 
профільних міністерствах та комітетах; 

•  науково-дослідних інститутах; 

•  у галузях господарства, пов’язаних з 
використанням засобів і методів 
моніторингу та прогнозу стану 
навколишнього природного середовища й 
ефективного використання природних 
ресурсів. 



НАШ ПОШУК 
МОЛОДИХ 
ОДНОДУМЦІВ 
ТРИВАЄ 

Якщо ВАМ притаманні ці 
риси, тоді запрошуємо до 
нас на навчання за  

освітньою програмою 
«ГЕОГРАФІЯ»,  

спеціальність «106-

ГЕОГРАФІЯ» 
 

Ми невтомно розшукуємо юних 
географів з прикметами: 

• нестримною жагою до відкриттів 
та експедицій; 

• допитливістю; 

• бажанням осягнути географічну 
науку; 

• прагненням донести географію 
іншим; 

• готовністю покращити 
взаємодію людини і природи. 

 



УМОВИ 
ВСТУПУ 

Ліцензійний обсяг - 60. Максимальний обсяг 
державного замовлення - 11 

Перелік сертифікатів УЦОЯО: 

За держзамовленням і на договірні умови: 

Українська мова (0,2); 

Географія (0,5); 

Історія України, або математика, або біологія, 
або іноземна мова, або фізика, або хімія (0,2). 


