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Географічний факультет



СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ

014.07 “Середня освіта (Географія)” і 106 “Географія”                         

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Математика або Іноземна мова

014.07 “Середня освіта (Географія)” і 106 “Географія” (небюджетна)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або Математика 

101 “Екологія (Прикладна екологія)”

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Географія або Математика, Хімія

103 “Науки про Землю (Ґрунтознавство та експертна оцінка земель)”

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або Фізика

241 “Готельно-ресторанна справа” і 242 “Туризм”

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова 

3. Географія або Математика

241 “Готельно-ресторанна справа” і 242 “Туризм” (небюджетна)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Географія або Іноземна мова

ТЕРМІНИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ

Денна форма

ЧОМУ ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ?

Географічний факультет це більше сотні викладачів, визнаних в Україні 

вчених, готових поділитися своїми знаннями і досвідом. Це півтори тисячі 

активних і креативних студентів, які радо приймуть вас у свою спільноту. 

Це можливість реалізувати себе у багатьох сферах життя. Можливість 

обрати географічну, туристичну, екологічну, педагогічну чи технологічну 

спеціалізацію. Набуття практичних навичок на Чорногірському, 

Дністерському, Ростоцькому та Шацькому стаціонарах, які знаходяться в 

унікальних та мальовничих місцях України. Можливість стати частиною 

великої географічної спільноти та Європейської асоціації студентів-

географів. 

КАР’ЄРНА ПЕРСПЕКТИВА

Випускники факультету мають змогу працювати у державних 

управлінських структурах та органах місцевого самоврядування, 

закладах середньої та вищої освіти, науково-дослідних та проектних 

інститутах і аналітичних центрах, закладах туристичного бізнесу та інших 

приватних підприємствах. А саме: вчитель географії, асистент-

географа, асистент соціолога, метеоролог, фахівець з планування, 

фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, 

лаборант наукового підрозділу, технік-картограф, технік-гідрограф, 

технік-топограф, кадастровий технік, агротехнік, ґрунтознавець, 

землевпорядник, інспектор з використання природних ресурсів, 

інспектор з охорони природи, фахівець з розвитку туризму, екскурсовод, 

працівник туристичної агенції, фахівець з гостинності, керівник закладів 

туристичної та готельно-ресторанної сфери, організатор 

природокористування та інші.

Бакалавр – З роки і 10 місяців

Магістр – 1 рік і 4 місяці

Заочна форма
(тільки спеціальність «Географія»)

Бакалавр – 3 роки і 10 місяців

Зарахування на навчання проводиться на основі сертифікатів ЗНО.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ

Навчатися у професіоналів. Проходження практик на стаціонарах, 

лабораторіях, спеціалізованих закладах та установах. Програми 

академічної мобільності та проходження практик за кордоном. Вчитись 

подорожувати та подорожуючи вчитись. Участь у студентському 

самоврядуванні. Обрати заняття за інтересом. Реалізувати себе поза 

навчальним процесом.  Бути частиною Всеукраїнської географічної 

спільноти.


