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НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРІВ 

«Геологія нафти і газу» 
«Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних 
копалин» 
«Прикладна гідрогеологія» 



 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«Геологія нафти і газу» 
 
 



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 «Геологічна зйомка, пошук та розвідка корисних копалин» 

 
 

Що значить «бути геологом»? Де працюють наші випускники?  

Геологи поділяються на 4 групи: геологи-
зйомщики (складання геологічних карт і 
оцінка перспективності площ на предмет 
виявлення там родовищ корисних 
копалин), геологи-пошуковики - 
займаються пошуками конкретних 
родовищ певного виду корисних копалин), 
геологи-розвідники - займаються 
розвідкою родовищ і вважають запаси 
корисного компонента в надрах, геологи-
добиччики, які контролюють повноту і 
якість вилучення корисних копалин з надр. 

• Укргазвидобування 
• Полтавагазвидобування  
• «Інтетікс» м. Харків  
• Лабораторія якості води "ПЛАЯ» 
• НГВУ "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" АТ 

"ХАРДІПРОТРАНС"       ДП "Укрнаукагеоцентр", м. 
Полтава, Полтавський НГ- розвід.технікум 
Полтавського нац.-техн. університету імені Юрія 
Кондратюка  

• ПАТ «Укргазвидобування» м. Харків, УкрНДІгаз ПАТ 
"Укргазвидобування"  

Детальніше - 
http://geologia.univer.kharkov.ua/index.php/ab
iturientu/osvitnya-programa  

http://geologia.univer.kharkov.ua/index.php/abiturientu/osvitnya-programa
http://geologia.univer.kharkov.ua/index.php/abiturientu/osvitnya-programa
http://geologia.univer.kharkov.ua/index.php/abiturientu/osvitnya-programa
http://geologia.univer.kharkov.ua/index.php/abiturientu/osvitnya-programa


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 «Прикладна гідрогеологія» 

 
 

Особливості працевлаштування випускників Де працюють наші випускники?  

- в геологічних експедиціях і наукових та 
проектних організаціях; 
- в організаціях, які займаються питаннями 
питного водопостачання та розвідкою 
прісних, мінеральних та промислових вод; 
- в організаціях нафтогазового профілю; 
- в санаторіях, на курортах, 
бальнеолікарнях, де використовуються 
лікувальні, мінеральні і термальні води; 
- в організаціях, які займаються 
інженерними вишукуваннями під 
будівництво різних споруд. 

•  Інститут геологічних наук НАН України 
• Український державний головний науково-

дослідний і виробничий 
     інститут інженерно-технічних і     
     екологічних вишукувань             
• Інститут геохімії навколишнього середовища НАН 

України 
• Міжвідомчий центр інженерних вишукувань, 

«УКРГІДРОПРОЕКТ» 
• Державне регіональне геологічне підприємство 

«Донецькгеологія»  
• Український науково-дослідний інститут природних 

газів (УкрНДІгаз). 

Детальніше - 
http://hydrogeology.univer.kharkov.ua 



НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 

«Фізична географія, моніторинг і кадастр природних 
ресурсів» 
«Картографія, геоінформатика і кадастр» 
«Географія рекреації та туризму» 
«Економічна, соціальна географія та  
   регіональний розвиток» 
«Геоурбаністика, регіоналістика та 
   країнознавство» 
 



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 «Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів» 

 
 

Особливості навчання Де працюють наші випускники?  

Навчання за програмою спрямовано на 
підготовку фахівців, які володіють 
комплексом загальних та фахових 
спеціальних компетентностей необхідних 
професіоналу-географу, що розширюють 
його науковий світогляд і здібності для 
проведення практичної діяльності в 
природничій галузі з дослідження 
ландшафтів, моніторингу довкілля, 
раціонального природокористування з 
застосовуванням сучасних ГІС-технологій. 

• КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 
• Харківська обласна станція юних туристів 
• Державне підприємство «Харківський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою» 
• Pixel Solutions 
• Український державний головний науково-

дослідний і виробничий інститут інженерно-
технічних і екологічних вишукувань УКРНДІІНТВ,  

• Intetics 
 

Детальніше  - 
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/s
pec/ 

https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 «Картографія, геоінформатика і кадастр» 
 
 

Особливості навчання Де працюють наші випускники?  

Картографи, ГІС-спеціалісти та фахівці з 
кадастру — затребувані на ринку праці. Під 
час навчання студенти отримують базові 
географічні знання та практичку підготовку 
за профільним змістом освітньої програми, 
яка забезпечується такими дисциплінами, 
як «Топографія з основами геодезії», 
«Картографія», «Геоінформаційні системи», 
«Дистанційне зондування Землі», «Основи 
земельного кадастру», «Обробка даних 
БПЛА». 

•  ЧФ «Геоком»  
• Східне державне підприємстві геодезії, 

картографії,кадастру та геоінформатики ДП 
«СХІДГЕОІНФОРМ» 

• ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр» 
• Науково-дослідна установа «Український 

науково-дослідний інститут екологічних 
проблем»  

• Компанія «ГІСІНФО» 

Детальніше  - 
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/s
pec/ 

https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 «Географія рекреації та туризму» 

 
 

Особливості навчання Ким працюють наші випускники?  

Навчання за програмою спрямовано на 
підготовку фахівців, які володіють 
комплексом загальних та фахових 
компетентностей, необхідних для 
виконання професійних завдань у 
галузі географії рекреації та туризму, 
фахівців з креативним і критичним 
мисленням, адаптованих до сучасних 
умов ведення туристсько-рекреаційної 
діяльності. 

Випускник може працювати на посаді фахівця з 
рекреації і туризму, фахівця з управління 
рекреаційним природокористуванням, агента з 
організації туризму, інспектора по туризму, 
туризмознавець, менеджера міжнародного 
туризму, менеджера з організації екскурсійних 
маршрутів, гіда-екскурсовода, готельного гіда. 

Детальніше - 
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/s
pec/, http://soc-econom-
region.univer.kharkov.ua/10736-2/ 

https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 «Економічна, соціальна географія та  

   регіональний розвиток» 

 
 

Особливості навчання Ким працюють наші випускники?  

В рамках програми вивчаються наступні 
дисципліни: «Основи суспільно-
географічного моделювання», «Регіональні 
проблеми сталого розвитку», «Географічні 
інформаційні системи», «Сучасні концепції 
регіонального розвитку», 
«Географія агробізнесу» та ін. 
По закінченню програми випускник може 
працювати за видами професійної 
діяльності в області географії та 
регіонального розвитку. 

Наші випускники працюють в 
навчальних закладах, відділах та 
управліннях освіти, науково-дослідних 
установах, банківських установах, 
відділах збуту, постачання і логістики, 
ГІС-компаніях і ІТ-секторі, туристичних 
фірмах, на підприємствах всіх секторів 
економіки, в органах державної влади і 
місцевого самоврядування. 

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



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ГЕОУРБАНІСТИКА, РЕГІОНАЛІСТИКА 

 ТА КРАЇНОЗНАВСТВО» 

 
 

Особливості навчання Ким працюють наші випускники?  

Програма пройшла рецензування та 
підтримку експертів з урбаністичних 
та регіональних досліджень провідних 
університетів Європи та України.  
 В  ході опанування програми студенти 
вчаться проводити аналіз 
регіонального розвитку , аналізувати 
процеси глобалізації та глобальні 
процеси сучасності, пропонувати 
заходи щодо їх вирішення. 

Наші випускники працюють  
фахівцями з міського та районного 
планування, фахівцями з 
розміщення продуктивних сил, 
фахівцями з регіональної 
економіки, географами, 
географами-економістами. 
 Детальніше  -http://soc-econom-
region.univer.kharkov.ua 



НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 

«Географія, економіка та краєзнавчо-туристична 
робота» 
«Географія, природознавство та спортивно-
туристична робота» 
 
 



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«Географія, економіка та  

краєзнавчо-туристична робота» 

 
 

Особливості навчання Ким працюють наші випускники?  

Програма формує і розвиває загальні та 
професійні компетентності у сфері 
викладання географії, економіки та 
краєзнавчо-туристичної роботи в 
загальноосвітніх, професійних і 
спеціалізованих навчальних закладах.  
Студенти опановують сучасні методики 
викладання географії та економіки, 
вчаться використовувати навички 
туристичної роботи.  

Наші випускники працюють на 
посаді учителя, організатора 
краєзнавчо-туристичної роботи, 
організатора позакласної та 
позашкільної виховної роботи з 
дітьми. 

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



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«Географія, природознавство  

та спортивно-туристична робота» 

 
 

Особливості навчання Ким працюють наші випускники?  

Програма формує і розвиває загальні та 
професійні компетентності у сфері 
викладання географії, природознавства та 
спортивно-туристичної роботи в 
загальноосвітніх, професійних і 
спеціалізованих навчальних закладах.  
Студенти опановують сучасні методики 
викладання географії та природознавства, 
вчаться використовувати навички 
туристичної роботи.  

Наші випускники працюють на 
посаді учителя, організатора 
спортивно-туристичної роботи, 
організатора позакласної та 
позашкільної виховної роботи з 
дітьми. 
Детальніше  - 
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enroll
ee/spec/ 

https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/
https://physgeo.univer.kharkov.ua/enrollee/spec/


ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ 
СТУПЕНІВ ТА 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА 
ЯКИМИ 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ 
ПРИЙОМ НА 
НАВЧАННЯ,  

ЛІЦЕНЗОВАНІ ОБСЯГИ, 
МАКСИМАЛЬНІ 

ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО 
ЗАМОВЛЕННЯ, 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ 



ПРОХІДНІ БАЛИ НА 
МІСЦЯ 

ДЕРЖАВНОГО 
ЗАМОВЛЕННЯ НА 

КОНКУРСНІ 
ПРОПОЗИЦІЇ 
ФАКУЛЬТЕТУ 

ГЕОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ, 
РЕКРЕАЦІЇ І 
ТУРИЗМУ  

У 2017 – 2019 РР.  



УВАГА! 
     СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

     106. ГЕОГРАФІЯ та  

     014.07. СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ) 

     103 Науки про Землю    

      мають статус спеціальностей, яким  

     надається особлива підтримка МОН! 



00 

 

СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ ВИПУСКНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ ГЕОЛОГІЇ, 
ГЕОГРАФІЇ, РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ 
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Туризм 

Підприємства видобутку нафти і газу 

ВНЗ (за профільним спрямуванням) 

IT-cектор (зокрема, ГІС-

програмування) 
Промислові підприємства 

Заклади загальної середньої освіти 

Відділи регіонального управління 

статистики 
Кредитно-фінансові установи (банки) 

Лабораторії якості води 

Працевлаштування не за фахом 
Працевлаштування в споріднених 

галузях 



№ Назва закладу № Назва закладу 

1 Intetics  11 Компания «Schlumberger» 

2 TEZ TOUR 12 Діпромісто 

3 ПАТ Укргазвидобування  13 Державне підприємство «Харківський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою»  

4 ТОВ «Навігаційно-геодезичний центр»  14 Pixel Solutions   

5 ХНУ імені В.Н.Каразіна , інші ВНЗ 15 ЧФ «Геоком»  

6 Український науково-дослідний  

інститут природних газів 

16 Лабораторія якості води “ПЛАЯ  

7 Заклади загальної середньої освіти 17 Видавництва “Основа”, ДНВП “Картографія” 

8 Група ДТЕК 18 ЗАТ «Інститут передових технологій»; 

9 Компанія «ГІСІНФО» 19 ДП «СХІДГЕОІНФОРМ»  

10 Royal Dutch Shell 20 КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти 

ПІДПРИЄМСТВА, ДЕ ПРАЦЕВЛАШТОВАНІ ВИПУСКНИКИ 
 ЗА РІВНЕМ ПРІОРИТЕТНОСТІ, ТОП-20 



 документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до 
нього; 
 сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти: 
 6 фотокарток розміром 3*4 см; 
 паспорт та ідентифікаційний код; 
 приписне свідоцтво (для хлопців) 
 флюорографія 

103. «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ»: 
 
  українська мова і література  
     (обов'язковий); 
  математика (основний); 
  фізика або  
     географія (вибірковий). 
 

106. «ГЕОГРАФІЯ», 
 014.07. «СЕРЕДНЯ ОСВІТА» 

   українська мова і     
      література (обов'язковий); 
  географія (основний); 
  математика або іноземна   
    мова (вибірковий). 
 



Кафедра фізичної географії і картографії - 
physgeo.univer.kharkov.ua 
Кафедра соціально-економічної географії та 
регіонознавства - http://soc-econom-
region.univer.kharkov.ua 
Кафедра гідрогеології - 
www.hydrogeology.univer.kharkov.ua 
Кафедра геології - geologia.univer.kharkov.ua 
Кафедра мінералогії, петрографії та корисних копалин 
- mineralogy.univer.kharkov.ua 

 

http://physgeo.univer.kharkov.ua/
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/
http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/
http://hydrogeology.univer.kharkov.ua/
http://geologia.univer.kharkov.ua/
http://mineralogy.univer.kharkov.ua/


Практики: 

  Карпати; 

  с. Кам’янка, Харківська область; 

  науково-дослідницькі, геолого-
розвідувальні організації, 
нафтовидобувні підприємства. 

    Випускники працюють в 
наукових установах та 
геологорозвідувалиних 
організаціях України та ряду країн 

Європи, Азії та Африки. 
 



Практики: 

  Карпати; 

  с. Кам’янка, Харківська область; 

  науково-дослідницькі, геолого-
розвідувальні організації, нафтовидобувні 
підприємства. 

    Випускники кафедри успішно 
працюють у науково-дослідних 
інститутах та геологічних 
підприємствах практично в усіх країнах 
світу.   

 
 



Практики: 

 с. Кам`янка, Харківська область; 

  на базі польових об’єктів 
гідрогеологічних та інженерно-
геологічних вишукувань інституту ДП 
“УКРНДПНТВ” в м. Харків. 

    Випускники кафедри працюють в  
підприємствах з видобутку води, 
науково-дослідних інститутах, 
геолого-розвідувальних, пошукових 
організаціях.  

 



Практики: 

  с. Гайдари, Харківська область; 

  Закарпаття та визначні міста Західної 
України; 

 Туреччина. 

     За програмою академічної мобільності 
студентів Erasmus+ кафедра співпрацює з 
провідними університетами Іспанії, Румунії 
та Естонії.   

   Випускники кафедри працюють в науково-
дослідних установах, закладах вищої та 
середньої освіти, органах державного 
управління, туристичних компаніях, відділах 
зовнішньоекономічних зв’язків, виробничих 
підприємств, тощо.  



Практики: 

  с. Гайдари, Харківська область; 

  Карпати та Національні природні парки; 

  педагогічні практики; 

  Туреччина. 

     Випускники кафедри працюють , 
спеціалістами у географічних, 
гідрометеорологічних, екологічних і 
природоохоронних установах, у науково-
дослідних інститутах, у державних і 
приватних установах та підприємствах, 
картографо-геодезичного, земельно-
кадастрового, туристичного і краєзнавчого 
профілів, у державних органах влади, 
викладачами в освітніх закладах. 

00 



  село Гайдари, Зміївського району Харківської області; 

  село Кам`янка, Ізюмського району Харківської області. 

 



 Студентське наукове товариство; 

 Профспілкова організація ФГГРТ; 

 Студентська рада ФГГРТ 

снт 



 
 













Наші контакти: 
• Адреса: майдан Свободи 4, 61022, Харків, Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, деканат факультету геології, географії, 
рекреації і туризму, ауд. 3-66 
Сайт Факультету геології, географії, рекреації і туризму: 
http://geo.karazin.ua/ 

• Факультет на сайті «Абітурієнт Каразінського» :   
http://start.karazin.ua/fakultety/geo-geo 

• Телефон приймальної комісії факультету +380933001258 
• E-mail: vstup.geo@karazin.ua 

Телефон деканату:  
    +38 (057) 707-53-71  
   ЧЕКАЄМО САМЕ НА ВАС!!!  

 



Дякуємо за 

увагу! 


