ЧОМУ ДО НАС?

Освітня програма
“ГЕОЕКОЛОГІЯ І ПРИКЛАДНА ГЕОМОРФОЛОГІЯ”
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ь
Новітня освітня програма,
розроблена на підставі досвіду провідних
університетів Європи і США.

Запрошуємо на навчання!
Львівський національний університет
імені Івана Франка

ь
Високопрофесійні викладачі, які
мають досвід роботи у міжнародних
проєктах у Європі, Америці та Африці.
ь
Цікаве й фахове навчання,
неймовірні польові практики в Карпатах,
фантастичні подорожі та активне
студентське життя.
ь
Навчання в університеті
з давніми європейськими традиціями,
розташованому неподалік історичної
частини міста, занесеної до Списку
світової спадщини ЮНЕСКО.

КИМ ВИ БУДЕТЕ?
ь Ви будете фахівцем геоекологом і
геоморфологом – експертом з невиснажливого менеджменту довкілля.

Геоекологія і прикладна геоморфологія –
це наукова основа невиснажливого менеджменту довкілля як одного з пріоритетів розвинених суспільств. Ринок послуг менеджменту
довкілля постійно зростає в усьому світі,
зокрема в Україні.

ДЕ ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ?

ЯК ФАХІВЦІ ВИ ЗМОЖЕТЕ:

ь
Користуватись сучасними методами
дослідження довкілля, зокрема, технологіями геоінформатики і цифрової геотеледетекції.
ь
Оцінювати екосистемні послуги
(блага, які надає людині довкілля)
та реалізовувати їх у екологічних
проєктах.
ь
Правильно “вписувати” об’єкти,
створені людиною, у природний або культурний, зокрема, міський ландшафт.
ь
Визначати причини виникнення
природних (геоморфологічних) катастроф
і шляхи їхнього запобігання.
ь
Оцінювати рельєф, розробляти та
реалізовувати природоохоронні заходи і
проєкти.
ь
Відтворювати фізико-географічні
умови минулих геологічних епох і
прогнозувати їхні зміни у майбутньому.
ЯКІ ПЕРСПЕКТИВИ?
ь
Продовжити навчання на
перспективних магістерських програмах,
зокрема, за кордоном.

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ МОЖЛИВОСТІ:

ь У приватних консалтингових
компаніях, які надають послуги
щодо оцінки впливу на довкілля,
займаються розробленням територіальних планів громад та екологічним аудитом.

ь

Поселення в гуртожитки;

ь Науково-дослідні центри та
лабораторії;
ь Спортивні клуби, секції,
басейн;

ь У структурах управління
об’єднаних територіальних громад
– відділах екології і природних ресурсів.

ь Наукові, культурно-мистецькі
гуртки;
ь Залучення студентів до науково-дослідної роботи, зокрема у міжнародних проєктах;

ь У державних управліннях
довкілля і регіонального розвитку.

ь Програми обміну студентами з
провідними університетами
Європи.

ь У будівельних та проєктних
компаніях.

КОНТАКТИ
E-mail:
gp.dep.geography@lnu.edu.ua,
geoeco@lnu.edu.ua
Телефон: +38 032 2394 744
Сторінка програми:
https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor

ДЕ ЗНАЙТИ?
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Географічний факультет
вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000
https://geography.lnu.edu.ua

Вас навчатимуть:
кафедри геоморфології і палеогеографії
(https://geography.lnu.edu.ua/department/geomorpho
logyandpaleogeography)

Андрій Богуцький

заслужений професор ЛНУ ім.
І. Франка, Почесний професор
університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Заслужений діяч науки і техніки України, закордонний член Польської академії науки і мистецтв. має величезний науковий досвід, керівник гранту Національного фонду досліджень України. Спеціалізується на дослідженнях плейстоценових відкладів і палеогеографії плейстоцену.
https://geography.lnu.edu.ua/employe
e/bogucki-andriy-bonifatijovych

висококваліфіковані фахівці, інтегровані у світову
науку, викладачі географічного факультету
(https://geography.lnu.edu.ua/)

Лідія Дубіс

доктор географічних наук,
професор, завідувач кафедри
геоморфології і палеогеографії, має досвід роботи в міжнародних проєктах, зокрема,
польсько-українських
у
Марокко, Єгипті, Тунісі,
Польщі.
https://geography.lnu.edu.ua/e
mployee/dubis-lidiya-frantsivna

кафедри фізичної географії
(https://geography.lnu.edu.ua/department/physicalgeography)

Іван Круглов

доктор
географічних
наук,
доцент, завідувач кафедри фізичної географії, має досвід роботи
у міжнародних проєктах, присвячених вивченню динаміки
лісових ландшафтів у Карпатах
за сценаріями змін клімату.
https://geography.lnu.edu.ua/emp
loyee/kruhlov-ivan

Анатолій Смалійчук

кандидат географічних наук,
доцент, учасник багатьох міжнародних проєктів, зокрема,
Міжнародний водний альянс
Саксонії, WWF Danube-Carpathian Programme. Стипендіат
європейської програми академічних обмінів Erasmus Mundus.
https://geography.lnu.edu.ua/
employee/smaliychuk-anatoliydmytrovych

Правила прийому: https://geography.lnu.edu.ua/admission/specializations

