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Умови вступу та навчання

Навчання здійснюється за денною та 
заочною формою навчання (за державним 
замовленням та за кошти фізичних та 
юридичних осіб). Термін навчання для 
отримання рівня вищої освіти «бакалавр» 
- 4 роки, для отримання рівня вищої освіти 
«магістр» - 1 рік 4 місяці.

     У 2021-2022 н.р. зарахування на навчання 
здійснюється за результатами ЗНО: 

• з української мови та літератури                
(обов’язковий); 

• з географії (основний);

•      з історії України, математики,

       іноземної мови, біології, фізики, хімії  (за вибором) 

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ 
ПІДГОТОВКУ ЗА ОСВІТНЬО-
ПРОФЕСІЙНИМИ 
ПРОГРАМАМИ
Спеціальність  106 Географія: 
-  «Економічна, соціальна географія та 
регіональний розвиток (бакалавр)
-  «Економічна та соціальна географія 
(магістр)
-  «Географія рекреації та туризму» 
(бакалавр, магістр)
Спеціальність 014.07 Середня освіта 
(Географія)
-  «Географія, економіка та краєзнавчо-
туристична робота» (бакалавр, магістр)

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 
СТУДЕНТІВ

Кафедра бере участь у академічній 
мобільності за програмою Erasmus+:

з університетом Орадя (Румунія);
з університетом Жирони (Іспанія);
з Талліннським університетом (Естонія);
з Університетом Акденіз (Туреччина)

Студенти кафедри мають можливість 
протягом семестру навчатися у 
закордонних університетах та отримувати 
за цей період стипендію європейського 
рівня.

Адреса: 61022 місто Харків, 
майдан Свободи 4, ауд. 3-62
Тел.:  (057) 707-52-74
E-mail: soc-econom-region@karazin.ua

http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/

https://www.instagram.com/humangeo_karazin
Ми у соціальних мережах:

https://www.facebook.com/groups/1082072898561696

http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/
https://www.instagram.com/humangeo_karazin
https://www.facebook.com/groups/1082072898561696
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/


ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ НАШІ ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ 
ПРАЦЮВАТИ  В ЯКОСТІ...

На першому курсі студенти 
знайомляться з діяльністю 
промислових підприємств та установ 
соціальної інфраструктури м. Харкова.

На другому курсі студенти 
досліджують регіони України, зокрема 
Закарпаття та Прикарпаття, такі міста 
як Кам’янець-Подільський, Хотин, 
Хуст, Ужгород, Чернівці, Львів та ін.

Щорічно, починаючи з 2 курсу, 
студенти мають можливість 
проходити практику за кордоном 
(Туреччина).

На третьому курсі студенти беруть 
участь у навчально-дослідницькій 
експедиції у регіонах України.

Магістранти кафедри проходять 
практики в науково-дослідних  
установах, проєктних організаціях, 
органах державного управління, 
місцевого самоврядування міст Києва 
та Харкова.

• фахівця з рекреації і туризму;
• менеджера з організації 

туристичних подорожей, гіда-
екскурсовода;

• менеджера ГІС-проектів з 
територіального управління;

• фахівця з регіонального 
планування;

• фахівця з геомаркетингу та 
геологістики; 

• працівника органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування;

• фахівця з регіональної політики;
• економіста, демографа-

економіста, фахівця з соціальних 
питань;

• викладача навчальних закладів 
ІІІ-ІV рівня акредитації;

• вчителя школи та коледжу.
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