
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ, 

РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ
ТА КАРТОГРАФІЇ

Кафедра веде свою історію від кафедри статистики і географії Держави Російської, 

організованої у Харківському імператорському університеті в 1804 р.



МАЙБУТНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за 

спеціальністю:

106 “ГЕОГРАФІЯ”

Географія рекреації та 
туризму

Картографія, 
геоінформатика і кадастр

Фізична географія, 
моніторинг і кадастр 
природних ресурсів 

014.07 “СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Географія)”

Географія, природознавство  
та спортивно-туристська 

робота



МАЙБУТНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Кафедра здійснює підготовку магістрів за 

спеціальністю:

106 “ГЕОГРАФІЯ”

Географія рекреації та 
туризму

Картографія, 
геоінформаційні системи 

та дистанційне 
зондування Землі

Ландшафтне планування, 
проектування і 

землевпорядкування

Кібергеографія

014.07 “СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Географія)”

Географія, Людина і природа та 
туристська робота



Майбутні вчителі шкіл,

робітники міських, районних

та обласних управлінь освіти;

організатори дитячого та

юнацького туризму,

керівниками гуртків в

районних та обласних центрах

позашкільної освіти.

014.07 “СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Географія)”



ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ  ТА 

ТУРИЗМУ

Студенти що навчатимуться за цією

освітньою програмою мають змогу

працювати директорами і

співробітниками туристичних фірм і

установ.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ



КАРТОГРАФІЯ, 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ 

ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

кваліфіковані картографи і

топографи, ГІС-спеціалісти,

фахівці у державних, приватних,

військових установах і

підприємствах; приблизно 20 %

випускників працює за цією

освітньою програмою.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ



ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ, 

МОНІТОРИНГ І КАДАСТР 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

майбутні фахівці в географії,

кадастрі, співробітники науково-

дослідних інститутів, наукові

співробітники національних

природних парків;

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ



НАВЧАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ

Лабораторія фізичної географії, геоекології та методики викладання 

географічних дисциплін ім. професора Г.П. Дубинського

Сектор методики викладання географічних дисциплін

В лабораторії зібрано одну з

найбільш повних бібліотек

спеціалізованої літератури з

методики викладання

географічних дисциплін.



Лабораторія геоінформаційних систем

і дистанційного зондування Землі

Більшість практичних і

лабораторних робіт студенти

кафедри виконують за

допомогою сучасних

геоінформаційних технологій.

Студенти кафедри мають

вільний доступ до світової

мережі Інтернет.

Лабораторія топографії, картографії  та геоінформаційних технологій

Навчальні лабораторії мають

прилади та приладдя для

гідрологічних, метеорологічних та

фізико-географічних

спостережень. геодезичних,

топографічних, картографічних

робіт, технічні засоби навчання,

спеціалізовані бібліотеки.



ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ОНОВЛЕНОЮ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ БАЗОЮ

Leica Zeno 20 GIS Collector



НАВЧАЛЬНІ ПРАКТИКИ

Навчальна природничо-наукова практика
Навчально-наукова база „Гайдари” у Зміївському районі (І курс)

Метеорологія Геоморфологія і ґрунтознавство Гідрологія

Фізико-географічна частина

Топографо-геодезична частина
Мензульна зйомка Польовий топографічний

конкурсТеодолітна зйомка



Навчальна професійно-орієнтована практика (ІІ курс)



ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА в м. ХАРКОВІ (ІІІ -V курс)

Харківська регіональна філія  

"Центру державного земельного 

кадастру"при державному комітеті 

земельних ресурсів 

Державне підприємство "Східне державне 

підприємство геодезії, картографії, кадастру 

та геоінформатики" (Східгеоінформ)

Іноземна компанія Intetics
Харківський регіональний 

центр з гідрометеорології

КЗ “Харківська обласна 

станція юних туристів”



ПЕДАГОГІЧНІ ПРАКТИКИ



НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Усі студенти II-V курсів входять до Студентського наукового товариства. Наукова

робота студентів зосереджена у чотирьох творчих об’єднаннях: “Методика викладання

географічних дисциплін і менеджмент освіти”, „Географічна картографія, геоінформатика і

кадастр”, „Фізична географія і геоекологія” та „Рекреаційна географія, краєзнавство і

туризм”.

Результатами науково-дослідної роботи студентів є видані друковані та електронні навчальні 

посібники, довідники, словники, карти і атласи та ін.







ЕКСПЕДИЦІЇ ВИХІДНОГО ДНЯ

Періодичні спостереження

та дослідження, що

проводяться на навчально-

науковій географічній базі

«Гайдари» та на прилеглих

до неї територіях були

поповнені новими

результатами, отриманими

в рамках експедицій

вихідного дня.

Традиція польових наукових виїздів з 2016-2017 н.р. відновлюється студентами та 

співробітниками кафедри із залученням новітніх підходів організації досліджень та 

найбільш сучасного обладнання.



СТАЖУВАННЯ ТА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ

Студенти кафедри беруть

участь у міжнародних

конференціях, що проходять

в Києві, Дніпропетровську,

Чернівцях, Могилеві, та

проходять стажування за

кордоном (Швейцарія,

Чехія, Словенія, Польща,

Австрія, Ізраїль та ін.).



ЗУСТРІЧІ З РОБОТОДАВЦЯМИ

ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ

СТАРТ КАР'ЄРИ 
Харківський регіональний центр 

оцінювання якості освіти;

Іноземна компанія “Intetics”;

ТОВ «Геоком»;

Харківський регіональний центр з 

гідрометеорології;

ТОВ «Новітні технології в землеустрої»;

Геофізичне управління 

«Укргазпромгеофізика»

та інші.



ДОЗВІЛЛЯ СТУДЕНТІВ

На кафедрі регулярно проводяться кафедральні вечори, присвячені 

Новорічному святу, Міжнародному жіночому дню та Дню ФГГРТ, 

за участю студентів, викладачів, співробітників та аспірантів. 

Студенти кафедри постійно беруть участь у суддівстві обласних змагань з 

туризму, регулярно відвідують  виставки, театри, музеї, спортивні 

змагання. 





ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


