
ФОКУС
НАВЧАННЯ 

Навчаючись для здобуття ступеня магістра
за освітньою програмою «Географія»
(спеціальність «Середня освіта») у класичному
університеті, студенти мають можливість
отримати поглиблені теоретичні знання,
уміння та навички з географії і, разом з тим,
оволодіти загальними засадами методології
наукової та професійної діяльності.

Під час навчання особлива увага приділя-
ється, зокрема, формуванню:
 здатності використовувати систему знань і
вмінь для організації педагогічної діяльності
у закладах освіти;
 вміння використовувати сучасні
інформаційні технології, програмні засоби,
навички роботи з комп'ютерними мережами
для формування географічних знань;
 базових знань основ філософії, психології,
етики, що сприяють розвитку загальної
культури й соціалізації особистості;
 здатності проводити самостійні наукові
дослідження.

ФАХОВІ 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Здобуваючи освіту за освітньо-науковою
програмою «Географія», студенти вивчають:
 управління проєктами та програмами в

сфері географічної освіти;
 педагогіку та психологію;
 професійну та корпоративну етику;
 інформаційно-комунікаційні технології в

географічній освіті;
 методологію та організацію наукових

досліджень з основами інтелектуальної
власності;

 соціально-педагогічні технології в гео-
графії, рекреації та туризмі;

 організацію шкільної географічно-крає-
знавчої науково-дослідної роботи.

Особливістю освітньо-наукової програми є
проведення частини занять з професійно
орієнтованих дисциплін, педагогічних та
науково-педагогічних практик на базі закладів
освіти, спеціалізованих туристських та інших
організацій і установ.

ПЕРСПЕКТИВИ 
ТА МОЖЛИВОСТІ

Отримавши освітню кваліфікацію Магістр
середньої освіти (за предметною
спеціальністю Географія) та професійну
кваліфікацію за одним з двох, передбачених
програмою, професійних спрямувань,
випускники можуть працювати в закладах
освіти; національних урядових та неурядових
структурах, зокрема в структурних підрозділах
Міністерства освіти і науки України;
профільних наукових і науково-дослідних
установах; в органах регіонального та
місцевого управління, діяльність яких
пов'язана з освітою та/або туризмом.
Можливе подальше продовження освіти для
здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Підготовка за ОНП «Географія»
здійснюється на кафедрі географії України

Детальніше
про освітню програму:

https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-geografiyi-ukrayiny/


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  

 

 

 

“КАРТОГРАФІЯ ТА 
ГЕОГРАФІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ” 

  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – 103 “НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ”   
Другий (магістерський) рівень вищої освіти   

Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, географічний факультет 

  

  

 

 

 

 
 

ФОКУС ПРОГРАМИ 
Підготовка сучасних магістрів з Наук про Землю 
з повною вищою освітою у сфері картографії та 
географічних інформаційних систем з особливим 
інтересом до науково-дослідної, управлінської 
діяльності, а також викладацької роботи.  
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМИ 
зумовлена затребуваністю на ринку праці 
фахівців з освітнім ступенем магістра, які 
самостійно кваліфіковано зможуть виконувати 
роботи з проектування, створення, експлуатації 
географічних інформаційних систем та 
управління ними; адміністрування баз даних, 
візуалізації результатів у вигляді картографічних 
та інших видів моделей, створених у тому числі 
засобами веб-картографування; обробки великих 
обсягів геопросторових даних (“великих даних”) 
шляхом геоінформаційного аналізу, розбудови 
інфраструктур геопросторових даних; підготовки 
прийняття рішень. 

 

 
 

НАВЧАННЯ 
Фаховий зміст освітньої програми включає логічне 
поєднання та послідовне викладання дисциплін 
картографічного, геоінформаційного, управлінського та 
педагогічного спрямування, що базуються на 
використанні новітніх інформаційних технологічних 
рішень, сучасних здобутків у сфері управління 
проектами та педагогічної майстерності. 
Фахово-орієнтовані навчальні дисципліни читаються 
високопрофесійними викладачами кафедри геодезії та 
картографії як єдиної в Україні, що має досить успішний 
тривалий досвід підготовки фахівців у галузі геодезії, 
картографії та географічних інформаційних систем і 
володіє усім необхідним для цього сучасним 
матеріально-технічним забезпеченням. 
Для викладання окремих інтегральних дисциплін 
залучені викладачі інших факультетів та інститутів  
Університету (філософського, економічного, психології, 
права), що дозволить випускникам ширше оволодіти 
усіма сторонами даної програми. 
Для досягнення визначених програмних результатів 
навчання студенту надається можливість вибору 
індивідуальної траєкторії навчання. 

 

 
 

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Випускники з освітнім ступенем магістра з Наук 
про Землю за даною програмою працюють на 
підприємствах Держгеокадастру, у Державній 
гідрографічній службі, Міністерстві оборони, 
інших Міністерствах (відомствах); органах 
центральної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; у галузевих проектно-
пошукових і науково-дослідних установах; 
комерційних компаніях та ін. на посадах згідно 
професійної кваліфікації: картографа, 
професіонала з управління програмами і 
проектами (менеджера ГІС-проектів), 
адміністратора баз геопросторових даних, 
викладача. 
Перспективним є кар’єрне зростання за рахунок  
набуття професійної майстерності, а також 
навчання на третьому рівні вищої освіти. 
Контакти: 
сайт КНУ імені Тараса Шевченка: www.knu.ua 
сайт географічного факультету КНУ: www.geo.knu.ua 
сторінка кафедри геодезії та картографії у соціальній мережі 
фейсбук: https://www.facebook.com/groups/994500620656108 
Поштова адреса: м. Київ, проспект Глушкова, 2, кім. 618–621, 
телефон: +380 44 521–33–62 

 

http://www.knu.ua/
http://www.geo.knu.ua/
https://www.facebook.com/groups/994500620656108


ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  

«МЕТЕОРОЛОГІЯ» 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 103 − НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МАГІСТР 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, географічний факультет 
Підготовка за ОНП «Метеорологія» відбувається на кафедрі 

метеорології та кліматології 

                          

   

  

ФОКУС НАВЧАННЯ 

Програма спрямована на підготовку фахівця із 
сучасним науковим світоглядом і мисленням, здатним 
здійснювати наукові дослідження атмосфери і розв’язувати 
складні теоретичні та практичні завдання у сфері 
метеорології, здійснювати професійне метеорологічне 
обслуговування різних галузей економіки, залежних від 
погоди та клімату, забезпечувати впровадження заходів з 
адаптації до зміни клімату.  

 

АКТУАЛЬНІСТЬ 
Світ стоїть на порозі кліматичної кризи. Посилилися 

посухи, змінилася водність річок та озер, з’явилися 
нехарактерні для України екстремальні погодні явища. 
Ознаки зміни клімату чітко проявляються вже зараз, тому 
існує гостра потреба у фахівцях, які знайдуть шляхи 
адаптації до нових умов життя. 

 

НАШІ ВИПУСКНИКИ ЗАЙМАЮТЬСЯ:  
• моніторингом та прогнозування погоди, 

• представленням інформації про погоду на радіо і 
телебаченні, 

• вивченням клімату, його зміни та створенням 
проекцій кліматичних змін, 

• оцінкою рівня забруднення атмосферного повітря 
та стану озонового шару і пошуком шляхів вирішення цих 
глобальних екологічних проблем, 

• метеорологічним забезпеченням авіаційної та 
оборонної галузі, 

• аналізом впливу погоди та клімату на сільське 
господарство, організацією метеорологічного 
забезпечення аграрних підприємств. 

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ 
• Усталені наукові та освітні традиції (метеорологія викладається з 
1846 р.) поєднуються з сучасними освітніми технологіями і науковими 
розробками на базі провідного університету України. 

• Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими 
фахівцями університету та НАН України, які постійно підвищують 
кваліфікацію у закордонних університетах і наукових установах та 
курсах ВМО. 

• Навчання базується на Стандартах освіти Всесвітньої 
метеорологічної організації, диплом метеоролога визнається в усіх 
країнах-членах ООН. 

• Розміщення університету в столиці України – Києві дозволяє 
користуватися науковими базами НАНУ, ДСНС, Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища для організації практик і 
подальшого працевлаштування.  

• Широкий обмін студентами та викладачами у рамках різних 
європейських програм, зокрема «Еразмус+» 

 
Крім теоретичного навчання студенти отримують практичні навички 
майбутньої професії під час: 

• використання навчальної синоптичної лабораторії зі встановленим 
спеціалізованим програмним забезпеченням (автоматизоване робоче 
місце синоптика) і актуальних баз метеорологічних даних 
Українського Гідрометцентру; 

• використання мультимедійного класу кафедри метеорології та 
кліматології, оснащеного мультимедійним проектором, екраном, 12 
комп’ютерами із сучасним програмним забезпеченням (відкрито в 
рамках проекту «ECOIMPACT» європейської програми ЕРАЗМУС+); 

• використання 2-х автоматизованих метеорологічних станцій 
(VAISALA, IT-Lynx), безпровідної WI-FI мережі; 

• проходження виробничих  практик та можливість офіційного 
працевлаштування (за сумісництвом) під час навчання. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

      Працевлаштування випускників освітньої програми 
забезпечується потребами  Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, Міністерства захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Міністерства оборони України, 
Міністерства інфраструктури України, Державної авіаційної 
служби України, Національного антарктичного наукового центру 
України, Державного космічного агентства України, Державної 
екологічної інспекції України, в наукових установах Національної 
академії наук України, у навчальних закладах Міністерства освіти і 
науки України, а також в інших освітніх, науково-дослідницьких, 
проектних, виробничих державних і приватних установах, в 
органах державного та регіонального управління, громадських 
екологічних організаціях. 
 
Можливе подальше продовження освіти за програмою третього  
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії), а 
також підвищення кваліфікації і отримання додаткової 
післядипломної освіти.  
 
 

ДЕТАЛЬНІШЕ:  

 

Контакти: м. Київ, пр. Глушкова 2а, ауд. 613.  

тел. 044 521-32-86 

E-mail: kafedrameteorology@gmail.com 

Сайт географічного факультету: 

https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-

meteorologiyi-ta-klimatologiyi/ 

Сайт кафедри       http://meteo.univ.kiev.ua   
Сторінка у Фейсбук:  

https://www.facebook.com/MeteoClim/ 
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https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-meteorologiyi-ta-klimatologiyi/
http://meteo.univ.kiev.ua/
https://www.facebook.com/MeteoClim/


 

 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ 

 
Навчання за новітніми методиками від 
провідних українських вчених, в мультімедійних 
класах та спеціалізованих аудиторіях 

 
Стажування та проведення частини занять в 
профільних установах та організаціях 

 

Участь в українських та міжнародних 
конференціях, фахових тренінгах і воркшопах 

 
Виробничі практики в профільних установах з 
виїздом в експедиції, зокрема на науково-
дослідному судні Українського 
гідрометеорологічного інституту 

 
Можливість офіційного працевлаштування за 
фахом під час навчання 

ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ (2022 р.): 
Згідно «Правил прийому до Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка у 2022 році» 
(https://vstup.knu.ua/rules) вступ до магістратури 
передбачає складання: 

 Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО); 

 Фахового вступного іспиту. 

Більше інформації https://geo.knu.ua/vstup/korysna-
informacziya-dlya-vstupnykiv/. 

По закінченні навчання наші випускники отримують 
кваліфікацію гідролога, гідрохіміка, фахівця з 
використання водних ресурсів. 

 

ФОКУС ПРОГРАМИ: програма направлена 

на підготовку креативних фахівців-гідрологів, здатних 
інтегровано управляти водними ресурсами, 
створювати умови для їх збереження та відтворення, 
долати наявні водно-екологічні загрози для безпеки 
держави. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ ОП «Гідрологія та 
інтегроване управління водними 
ресурсами» зумовлена сучасними проблемами 
використання водних ресурсів, що проявляються на 
території України через значний антропогенний вплив 
та кліматичні зміни. Процес імплементації  українського 
водного законодавства до європейських стандартів, 
трансформація структури моніторингу вимагає нових 
кваліфікованих фахівців щодо управління водними 
ресурсами за басейновим принципом, створення та 
реалізації планів управління річковими басейнами та 
планів управління ризиками затоплення, а також 
регулювання питань, пов’язаних з транскордонним 
розподілом стоку річок між державами, використанням 
та відтворенням поверхневих водних ресурсів. 

  
 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 «ГІДРОЛОГІЯ ТА 
ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 

ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ»  
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 103 НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 
 

Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка,  

географічний факультет 

кафедра гідрології та гідроекології 

  ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ 
НАШІ ВИПУСКНИКИ займаються розробкою заходів 
щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, 
зменшенням руйнівних наслідків повеней, 
здійснюють міжнародне співробітництво у галузі 
використання і охорони вод, проводять оцінку 
екологічного стану водних об’єктів, здійснюють 
видачу дозволів на проведення робіт на землях 
водного фонду, дозволів на спеціальне 
водокористування, погоджують договори оренди та 
паспорти водних об’єктів.     

ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ: в Міністерстві захисту 
довкілля та природних ресурсів України  
(Департаменти з питань поводження з відходами та 
екологічної безпеки, сталого 
природокористування);  в установах системи  
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
(Український гідрометеорологічний центр, 
Управління європейської інтеграції та міжнародного 
співробітництва, Департамент запобігання 
надзвичайним ситуаціям); Державному агентстві 
водних ресурсів України та його підрозділах 
(басейнових та регіональних управліннях водних 
ресурсів), в Державній екологічній інспекції України; 
в установах Міністерства інфраструктури України 
(ДП «Держгідрографія»); в Міністерстві аграрної 
політики та продовольства України; у закладах 
освіти, науково-дослідних, проектно-пошукових та 
природоохоронних установах. 

 



 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 
 

ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ 
(ліцензований обсяг – 20 місць) 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 106 - ГЕОГРАФІЯ 
Магістерський рівень вищої освіти 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

кафедра фізичної географії та геоекології 

 
 

 ФОКУС ПРОГРАМИ: ґрунтовна фахова 

підготовка аналітиків-консультантів з використання 
та охорони природного середовища, регіонального 
та міського розвитку, управлінців природокористу-
вання, фахівців з міжнародного екологічного 
співробітництва  
 АКТУАЛЬНІСТЬ. Стан довкілля визначає 

здоров’я та добробут людини, кліматичну, 
бактеріологічну безпеку, багатство територій на 
екологічні послуги. Зміни клімату, виснаження 
природних ресурсів, розвиток деструктивних 
процесів у ландшафтах (ерозія, абразія, 
знеліснення, втрата біорізноманіття тощо); 
забруднення повітря, води;  зменшення запасів 
поверхневих та підземних вод; загрозлива кількість 
твердих побутових відходів, естетичне зубожіння 
ландшафтів – усі ці проблеми потребують 
високопрофесійного фахівця-природознавця для їх 
розв’язання, спеціаліста з відновлення довкілля 

  Microsoft спільно з Future Laboratory віднесли 
спеціаліста з відновлення довкілля до ‘top’ 10 
професій майбутнього  

 
 

 

НАВЧАННЯ: 

 за новітніми методиками в супроводі професорсько-
викладацького складу університету та провідних 
науковців НАН України; 

 можливість, за бажанням, навчання в зарубіжних 
університетах за програмою ERASMUS; 

 апробація знань та вмінь в навчально-дослідних та  
геоінформаційних лабораторіях, під час стажування 
та виробничих практик в профільних українських та 
зарубіжних установах; 

 участь в українських та міжнародних конференціях, 
фахових тренінгах, форумах, воркшопах, 
національних і міжнароднипх дослідних проектах; 

 зустрічі зі стейкхолдерами, викладачами та 
провідними вченими зарубіжних університетів; 

 вільний доступ до міжнародних наукометричних баз 
даних (Web of science, Scopus); 

 можливість офіційного працевлаштування за фахом 
під час навчання; 

 2 роки за бюджетні кошти (2021 р. - 4 місця) та за 
контрактом (36200 грн/рік [3000гр/місяць]) 
 

ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ (2022) 

 диплом бакалавра  

 перелік конкурсних предметів:  
1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 
2) фахове вступне випробування 

 

 

      

     ВИПУСКНИКИ - КВАЛІФІКАЦІЯ: 

 магістр географії;   

 фахівець з управління природокористуванням; 

 науковий співробітник-консультант (з довкілля) 
 

     ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ  
Сфера працевлаштування випускників кафедри - 
державна служба, міжнародні установи й організації з 
природоохорони, наука, бізнес: Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України, Міністерство 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, Міністерство закордонних справ України, 
Міністерство розвитку громад та територій України, 
Державна служби України з надзвичайних ситуацій, 
Державне агентство лісових ресурсів України, Державна 
екологічна інспекція України, Державне космічне 
агентство України, Центр аерокосмічних досліджень 
Землі та ін.; ЮНЕП, ЮНІДО, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ЄБРР, 
Глобальний екологічний фонд та ін. 
      

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:  

 http://www.knu.ua/ 

 http://www.geo.knu.ua/ 

 https://physgeo.knu.ua 

 https://www.facebook.com/physgeo.knu 

 physgeo.knu@gmail.com 

 м. Київ, пр-т. Глушкова, 2А  
тел. (044)521-32-09, ауд. 505. 

http://www.knu.ua/
http://www.geo.knu.ua/
https://physgeo.knu.ua/
https://www.facebook.com/physgeo.knu
mailto:physgeo.knu@gmail.com


ФОКУС
НАВЧАННЯ

Мета освітньо-наукової програми –
формування у здобувачів вищої освіти
поглиблених теоретичних знань та практичних
умінь і навичок в галузі географії рекреації та
туризму, загальних засад методології наукової
та професійної діяльності.

Основний фокус – на просторово-часові
особливості рекреаційної та туристичної
діяльності, збалансованого рекреаційно-
туристського природокористування; збалансо-
ваний туризм і екотуризм.

Увага приділяється також формуванню:
 здатності застосовувати знання і

практичні навички з планування, організації,
мотивування, контролю та регулювання
діяльності профільних підприємств і установ;
 вміння планувати і проводити наукові
дослідження, здійснювати їх інформаційне,
методичне та кадрове впровадження.

ФАХОВІ 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Здобуваючи освіту за освітньо-науковою
програмою «Географія рекреації та туризму»,
студенти поглиблено вивчають:
 управління розвитокм рекреації та

туризму;
 методологію та організацію наукових

досліджень з основами інтелектуальної
власності;

 теорію та практику рекреаційного
природокористування;

 парадигми та вектори розвитку
рекреаційної географії.

Частина занять з професійно орієнтованих
дисциплін та виробничі практики проводяться
на базі спеціалізованих рекреаційних та
туристських організацій і установ.

Студенти мають можливість стажуватися в
університетах інших країн в рамках програм
академічної мобільності, брати участь у
різноманітних фахових тренінгах, воркшопах,
науково-практичних конференціях.

ПЕРСПЕКТИВИ 
ТА МОЖЛИВОСТІ

Отримавши освітню кваліфікацію магістра з
географії (Географія рекреації та туризму) та
професійну кваліфікацію за одним з двох,
передбачених програмою, професійних
спрямувань, випускники можуть працювати на
туристичних підприємствах; обіймати посади
в галузевих міністерствах і відомствах, в
органах регіональної та місцевої влади,
діяльність яких пов'язана з туризмом,
освітою; в наукових і науково-дослідних
установах.

Можливе подальше продовження освіти
для здобуття наукового ступеня доктора
філософії.

Підготовка за освітньо-науковою програ-
мою «Географія рекреації та туризму»
здійснюється на кафедрі географії України

Детальніше
про освітню програму:

https://geo.knu.ua/fakultet/pidrozdily/kafedry/kafedra-geografiyi-ukrayiny/


                                                                                        

       ФАХОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

За програмою «Економічна та соціальна географія» 
студенти поглиблено вивчають 

 географію ризиків та сталий розвиток 

 сучасний дискурс у суспільній географії  

 основи регіональної політики  

 суспільно-географічне прогнозування 

 географію Столичного регіону 
та опановують методики прикладних досліджень в 
економічній та соціальній географії 
 

Здобувачі вищої освіти мають можливість обирати 
блоки дисциплін професійного спрямування 

 управління розвитком регіону та міське 
планування: 

 сучасні концепції регіонального розвитку  

 сучасні концепції міського розвитку 

 територіальне управління 
розвиток продуктивних сил та регіональна 
економіка: 

 теорії просторової організації  

 регіональна логістика 

 географія ринків товарів і послуг 
 

Підготовка за ОП «Економічна та соціальна 
географія» відбувається на кафедрі економічної та 
соціальної географії 

ФОКУС НАВЧАННЯ 

Під час навчання за програмою студенти 
поглиблюють теоретичні знання і практичні 
навички аналізу та прогнозування регіонального 
розвитку,  управління регіональною економікою. 
 

Практична підготовка фахівців передбачає 
набуття компетентностей, що дозволяють: 

 аналізувати просторові аспекти соціально-
економічного розвитку міст та регіонів  

 прогнозувати регіональний розвиток, 
приймати управлінські рішення  

 вільно спілкуватись фаховою англійською 
мовою 

 вміти працювати в команді, комунікувати на 
різних управлінських рівнях 

 

Здобувачі вищої освіти мають можливість: 

 стажуватися у зарубіжних університетах за 
програмами академічної мобільності 

 брати участь у різноманітних фахових 
тренінгах, воркшопах, дослідницьких проектах 

 проходити виробничу практику на робочих 
місцях за фахом 

 набувати навички викладацької діяльності під 
час асистентської практики  

ЕКОНОМІЧНА ТА  
СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ 

Блоки професійного спрямування: 
 

Управління розвитком регіону та міське 
планування 

Розвиток продуктивних сил та 
регіональна економіка 

Освітній рівень: Магістр 

    ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

Випускники освітньої програми можуть 
працювати в різноманітних структурах 
державного, регіонального та міського 
управління, аналітичних  та консалтингових 
центрах, у науково-дослідних та проектних 
державних і приватних установах, 
різноманітних підприємствах сфери бізнесу 
 
Випускники кафедри нині успішно працюють у: 
 

 Міністерстві розвитку громад та територій 
України 

 Агенціях регіонального розвитку 
 Київських обласній та міській державних 

адміністраціях 
 Українському державному науково-

дослідному інституті проектування міст 
"Діпромісто"  

 Інституті економіки природокористування 
та сталого розвитку 

 Різноманітних аналітичних центрах  
 

а також навчаються за програмою підготовки 
докторів філософії 
 

Сторінка кафедри у фейсбук: @ecsocgeo 



                                                                                             

       ФАХОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

За програмою «Урбаністика та міське планування» 
студенти поглиблено вивчають 

 географію ризиків та сталий розвиток  

 сучасний дискурс у суспільній географії 

 соціологію простору 

 якість життя населення міст 

 управління міським та регіональним розвитком  
та опановують методики урбаністичних досліджень в 
рамках урболабораторій 
 

Здобувачі вищої освіти мають можливість обирати 
блоки дисциплін професійного спрямування: 

 сучасні концепції міського розвитку 

 сучасні концепції регіонального розвитку 

 міська аналітика 
або 

 міграції та міська культура 

 партисипативне міське планування 

 спеціальні методи регіональних досліджень  
а також окремі спеціалізовані дисципліни з переліку: 

 креативні міста 

 міське фермерство 

 гендер і географія 

 міста Центральної та Східної Європи та ін. 
 

Підготовка за ОП «Урбаністика та регіональний 
розвиток» відбувається на кафедрі економічної та 
соціальної географії 

ФОКУСИ НАВЧАННЯ 

Освітня програма «Урбаністика та регіональний 
розвиток»  є унікальною в Україні, поєднуючи два 
важливих фокуси підготовки фахівців з 
просторового розвитку – міський та регіональний,  
передбачає оволодіння професійними  знаннями і 
навичками у сфері урбаністики, управління міським 
та регіональним розвитком.  
 

Практична підготовка фахівців передбачає 
набуття компетентностей, що дозволяють: 

 виявляти проблеми міського та регіонального 
розвитку та приймати обґрунтовані 
управлінські рішення для їх розв’язання 

 самостійно проводити урбаністичні та 
регіональні дослідження 

 вільно спілкуватись фаховою англійською 
мовою 

 вміти працювати в команді, комунікувати на 
різних управлінських рівнях  

 

Здобувачі вищої освіти мають можливість: 
 слухати лекції відомих урбаністів та 

регіоналістів 
 стажуватися у  зарубіжних університетах за 

програмами академічної мобільності 
 брати участь у різноманітних фахових тренінгах, 

воркшопах, дослідницьких проектах  
 проходити виробничу практику на робочих 

місцях за фахом 
 набувати навички викладацької діяльності під 

час асистентської практики 

 

УРБАНІСТИКА  
ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК                                                                  
                                                                          

Освітній рівень: Магістр 

    ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

Випускники освітньої програми можуть 
працювати у сфері міського та просторового 
планування, управління регіональним та 
міським розвитком, аналітиками з питань 
сталого та безпечного розвитку міст, терито-
ріальних громад, ринку житла, міського 
землекористування.  

Випускники кафедри нині успішно працюють у: 
 

 Міністерстві розвитку громад та 
територій України 

 Виконавчих органах міських рад 

 Обласних та районних державних 
адміністраціях 

 Агенціях міського та регіонального 
розвитку 

 Українському державному науково-
дослідному інституті проектування міст 
"Діпромісто"  

 Різноманітних аналітичних центрах 
 

а також продовжують навчання за 
програмою підготовки докторів філософії 

 
 
Сторінка кафедри у фейсбук: @ecsocgeo 



 

ВИМОГИ ДО АІБТУРІЄНТІВ (2021 р.) 

- ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфі- 

каційний рівень спеціаліста; 

- єдиний іспит з іноземної мови; 

- фахове вступне випробування. 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

Наші випускники мають високі конкурентні позиції 

на ринку праці, обіймаючи аналітичні та експертні 

посади в органах державного управління, громадсь- 

ких організаціях, політичних партіях, науково-дослід- 

них інститутах, представництвах міжнародних орга- 

нізацій, а також у корпоративному секторі. 

Наші випускники успішно працюють в аналітичних 

центрах «Політика», «CEDOS», Інституті політичної 

освіти, Інституті географії НАНУ, РНБО України, 

ПРООН, міжнародних компаніях і банках в Україні, 

Великій Британії, Австрії, США, Китаї. 

Контактнаи: 
Адреса: м.Київ, п-т Глушкова 2-а, ауд. 314. 

Телефон: +38 (044) 521-33-52; 

Ел.пошта: geocompany@ukr.net 

https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2021/11/polit_ 

geogr_ mag_ukr_106_denna_2019.pdf 

НАВЧАННЯ 

Підготовка за освітньою програмою «Політична гео- 

графія та геополітика» проводиться на кафедрі кра- 

їнознавства та туризму провідними українськими на- 

уковцями у сфері країнознавства, глобальних та ре- 

гіональних політико-географічних досліджень. 

ФОКУС ПРОГРАМИ: підготовка експертів, аналітиків, 

майбутніх науковців, здатних здійснювати комплекс- 

ну і багаторівневу оцінку суспільно-політичних про- 

цесів і систем через призму суспільно-географічного 

аналізу. Програма передбачає підготовку за двома 

напрямами: «Політична географія країн та регіонів 

світу» та «Глобальна політична географія та геопо- 

літика» і охоплює, серед іншого, такі теми як: 

➢ теорія географічних місць, 
➢ теорія геополітики та геоконфліктологія, 
➢ глобалістика і проблеми сталого розвитку 
➢ географія інформаційного суспільства та 

геопросторове управління 
➢ політико-географічний аналіз регіонів і країн 

світу 

АКТУАЛЬНІСТЬ обумовлена підвищеним попитом на 

висококваліфікованих фахівців, здатних розуміти, 

оцінювати і будувати прогнози щодо: 

• суспільно-політичного середовища на локаль- 

ному, регіональному та міжнародному рів- 

нях; 

 

• впливу суспільно-географічного середовища на 

сферу державного управління, політику, між- 

народні відносини, бізнес, та громадянське сус- 

пільство. 

• зумовлених глобалізацією залежностей між 

країнами та регіонами світу, а також полі- 

тичною, економічною, соціальною та приро- 

доресурсною сферами. 

Практичні навички професійної та науково-дос- 

лідної роботи за фахом здобувачі отримують під час 

проходження практик у провідних аналітичних цен- 

трах України, державних установах, громадських ор- 

ганізаціях. Результати власних досліджень студенти 

мають змогу апробовувати, беручи участь у наукових 

та науково-практичних заходах. Асистентська прак- 

тика дозволяє сформувати навички педагогічної 

роботи у вищій школі. 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА 

«ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА 

ГЕОПОЛІТИКА» 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 106 ГЕОГРАФІЯ 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

mailto:geocompany@ukr.net
https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2021/11/polit_%20geogr_%20mag_ukr_106_denna_2019.pdf
https://geo.knu.ua/wp-content/uploads/2021/11/polit_%20geogr_%20mag_ukr_106_denna_2019.pdf


Освітньо-наукова програма 

«ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР» 
Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій 

Другий (магістерський ) рівень вищої освіти 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, географічний факультет 

 

 

 
НАВЧАННЯ 

Наші студенти мають можливість отримувати 
новітні знання у сфері геодезії та землеустрою, 
що забезпечено матеріально-технічною базою 
кафедри із використанням в навчальному 
процесі парку електронних тахеометрів, 
оптичних та цифрових нівелірів і теодолітів, 
комплектів GNSS-приймачів, цифрових 
фотограмметричних станцій «Дельта», БПЛА 
Phantom 4 RTK, а також комп’ютерів 
навчальної лабораторії кафедри та 
комп’ютерних класів факультету з 
встановленим ліцензійним програмним 
забезпеченням: Digital for Windows, 
Pix4Dmapper, Geomedia essentials, 
CREDO_DAT, AutoCAD (із використанням 
студентських ліцензій) та програмним 
забезпеченням вільного доступу. Програма 
надає можливість для багатопрофільної 
підготовки фахівців та орієнтує на подальше 
професійне та наукове зростання. Студенти 
мають можливість стажуватися та підвищувати 
свій професійний рівень (виробничі практики) у 
профільних організаціях та установах, 
підприємствах та структурних підрозділах 
Держгеокадастру України, що закріплено у 
підписаному Меморандумі між КНУ імені 
Тараса Шевченка та Дергеокадастром України. 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВА ТА МОЖЛИВОСТІ 

НАШІ ВИПУСКНИКИ:  мають можливість 
подальшого продовження освіти за освітньо-
науковою програмою освітнього рівня доктора 
філософії, а також підвищення кваліфікації і 
отримання додаткової післядипломної освіти. 
Згідно Закону України «Про землеустрій» та 
Закону України «Про топографо-геодезичну і 
картографічну діяльність» передбачено 
підвищення кваліфікації та отримання 
кваліфікаційного сертифікату інженера-
землевпорядника та/або інженера-геодезиста, що 
видається рішенням Кваліфікаційної комісії 
Держгеокадастру із занесенням до державного 
реєстру сертифікованих землевпорядників та 
геодезистів. 
ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ: У Держгеокадастрі 
та його структурних підрозділах, Головному 
центрі державного земельного кадастру та його 
регіональних і локальних підрозділах, у проектно-
пошукових та науково-дослідних, 
природоохоронних установах, в органах 
державного та регіонального управління, в 
компаніях з міського проектування та 
планування, землевпорядних організаціях та 
фірмах, агрохолдінгах, державній інспекції з 
контролю за використанням та охороною земель 
та її територіальних органах.  
 
Контакти: 
Сайт Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка - http://www.univ.kiev.ua 
Сайт географічного факультету - https://geo.knu.ua/uk/  
Сторінка кафедри геодезії та картографії  у фейсбук - 
https://www.facebook.com/groups/994500620656108  
Адреса: м. Київ, пр. Глушкова 2 А, ауд. 619,  
тел.  +(380) 44- 259-80-79 

 

ФОКУС ПРОГРАМИ: програма направлена на 
підготовку фахівців із землеустрою та кадастру 
здатних якісно та кваліфіковано готувати 
управлінські та проектні рішення, розробляти 
документацію із землеустрою, виконувати 
різноманітні геодезичні роботи на основі глибокого 
знання  концепцій та принципів ведення топографо-
геодезичної діяльності, створення та функціонування 
земельного кадастру та їх геоінформаційного 
забезпечення.  
 
АКТУАЛЬНІСТЬ ОП «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» 

зумовлена сучасними вимогами підготовки магістрів 
у сфері кадастрової справи та сфери управління 
земельними ресурсами, оціночної діяльності, 
ведення державного земельного кадастру, яке 
базується на використанні геодезичного, 
навігаційного, аерознімального обладнання, 
фотограмметричних та картографічних комплексів та 
систем, спеціалізованого геоінформаційного, 
геодезичного і фотограмметричного програмного 
забезпечення для розв’язання прикладних задач 
землеустрою та кадастру із врахуванням перспектив 
розвитку у сфері топографо-геодезичної та 
земельно-кадастрової діяльності, євроінтеграційних 
та глобалізаційних процесів. 
 

http://www.univ.kiev.ua/
https://geo.knu.ua/uk/
https://www.facebook.com/groups/994500620656108


 

 

 

БЛОКИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 

І. Міжнародний туризм              ІІ. Організація курортної справи 
 

ФОКУС ПРОГРАМИ 
 

Мета програми - підготовка аналітиків 

туристичного ринку, здатних успішно 

працювати в туристичному бізнесі, в органах 

державного управління туризмом різних 

рівнів. 
 

Основна увага навчального процесу 

зосереджена на формуванні загальних і 

фахових компетентностей, які дозволяють 

добре орієнтуватися в умовах постійних змін 

ринкової ситуації і приймати оперативні 

рішення на основі знань про особливості і 

інновації туристичного ринку, специфіки 

діяльності його суб’єктів, можливостей 

розвитку туризму на певних територіях і в 

туристичних дестинаціях на засадах 

дотримання вимог якості обслуговування і 

сталості діяльності. 
 

Фахівці, які спеціалізуються на 

міжнародному туризмі, додатково 

опановують курси з інноваційної діяльності 

та ризиків в туризмі, особливостей 

функціонування міжнародного туристичного 

бізнесу і організації туристичної логістики 
 

Фахівці, які спеціалізуються на 

організації курортної справи, додатково 

опановують курси з основ курортології і 

реабілітології, управління рекреаційним 

підприємством, маркетингу і менеджменту 

курортної справи. 
 

ФАХОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

- Управління якістю в туризмі 

- Наукові основи стійкого розвитку 

туризму 

- Ринок туристичних послуг 

- Управління проєктами в туризмі 

- туризмологія 

- Digital technology in tourism (цифрові 

технології в туризмі) 
 

Під час навчання студентам надається 

можливість опанувати педагогічний цикл для 

можливого продовження кар՚єри в закладах 

туристичної освіти і пройти асистентську 

практику у ЗВО. 
 

Під час навчання студенти мають 

можливість пройти виробничу практику в 

провідних туристичних компаніях України і за 

кордоном на основі договорів, які кафедра має 

з партнерами туристичного ринку. 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
 

Випускники кафедри за спеціальністю 

«Туризм» працюють в туристичному і 

готельному  бізнесі України і за кордоном, у 

ТОР-менеджменті великих туроператорських 

компаній, мають власний туристичний бізнес. 
 

Підготовка за ОП «Туризм» 

здійснюється на кафедрі країнознавства та 

туризму. 
 

Кафедра є першою в Україні, яка 

започаткувала підготовку кадрів з вищою 

освітою для сфери туризму ще у 1990 р. і з того 

часу професорсько-викладацький склад 

кафедри приймає активну участь у розбудові 

туризму в Україні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка за ОП «Туризм»   

відбувається на кафедрі  

країнознавство та туризму 

e-mail: geocompany@ukr.net 

 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 242 «ТУРИЗМ» 
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