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Бакалавр

� – ;Українська мова та література 0,20

� – .Історія України 0,20

� – ;Географія 0,5

� – .Математика або Іноземна мова 0,20

( )для спеціальності 106 «Географія»

На навчання:бюджетну форму

На навчання:договірні умови

� – ;Українська мова та література 0,20
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� – ;Українська мова та література 0,20
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� – .Математика або Іноземна мова 0,20

� – ;Українська мова та література 0,20

На навчання:договірні умови

� – ;Географія 0,5

� – ;Географія або Іноземна мова 0,5

� – .Історія України 0,20

На навчання:договірні умови

� – ;Українська мова та література 0,20

� – .Історія України 0,20

� – ;Географія або Іноземна мова 0,5

На навчання:бюджетну форму

� – ;Математика 0,20

(для спеціальності

� – ;Українська мова та література 0,20

073 «Менеджмент (Менеджмент
туристичної індустрії)»)

� – .Географія або Іноземна мова 0,5

� �Контактна інформація
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Шановні абітурієнти!

Щиро запрошуємо Вас до навчання на кафедрі
економічної географії та екологічного

менеджменту Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича за

спеціальностями
106 «Географія»

014 «Середня освіта (географія)»
«Менеджмент (Менеджмент
туристичної індустрії)».

073

� набувати знань та навичок у молодих,
енергійних, досвідчених викладачів;

� обмінюватися досвідом зі студентами та
науковцями інших, в тому числі європейських
ВНЗ або вишів;

� проживати у студентському гуртожитку;

� навчатись на військовій кафедрі (за
бажанням);

� отримувати позитивні враження та емоції під
час виїзних навчальних практик;

� бути учасниками всеукраїнських і
міжнародних конференцій студентів та молодих
вчених;

Студенти, які навчаються на даних
спеціальностях мають можливість:

� продовжити освіту у магістратурі, аспірантурі
та докторантурі при кафедрі;

� приймати участь в польових експедиційних
дослідженнях;

� зустрічатися із фахівцями-практиками під
час занять та екскурсій;

� набувати досвіду під час виробничих практик
у відповідних організаціях та установах (зокрема,
будучи зарахованими на оплачувані посади за
кордоном, як наприклад, у Турецькій Республіці
впродовж набуття знань і навиків піврічної
«дуальної» освіти);

� брати участь у культурно-масових,
спортивно-туристичних заходах і різноманітному
студентському дозвіллі.

Перспективи працевлаштування: Друже, якщо ти:

Випускники за спеціальностями

загальноосвітніх навчальних закладах на
посаді вчителя географії та економіки; науково-

дослідних установах, що здійснюють
управлінську діяльність у національному

господарстві України; організаційно-
управлінських, науково-дослідних установах,

що здійснюють управлінську діяльність у сфері
економіки; організаційно-управлінських,

науково-дослідних, планових,
природоохоронних структурах; вищих та

середніх спеціалізованих навчальних закладах
на посадах управителя, наукового

співробітника, інженера, стажиста, вихователя,
старшого лаборанта тощо, займати

різноманітні керівні посади у сфері туризму,
готельного і курортного сервісу.

Можуть працювати у:

014 «Середня освіта»
106 «Географія»

073 «Менеджмент (менеджмент туристичної
індустрії»

Кафедра

чекає на тебе!

� бажаєш пізнати основні «секрети»
географічної оболонки;

Тоді приєднуйся до нас!

У нас вміють поєднувати навчання та дозвілля.

� якщо у тобі живе дух мандрівника;

економічної географії та екологічного
менеджменту

� цікавишся природничими, освітніми
науками, управлінням та адміністру-
ванням;

� якщо у тобі живе дух дослідника;

� якщо тебе приваблюють туристичні
походи та експедиції.


