ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
Спеціальність 101 Екологія
Випускник-еколог може обіймати посади: інспектор з охорони природи,
державний інспектор з технологічного та екологічного нагляду, інспектор з
охорони природно-заповідного фонду, інспектор з використання водних
ресурсів, консультант (в апараті органів державної влади) з питань екології,
охорони
навколишнього
середовища
та
збалансованого
природокористування, інженер з техногенно-екологічної безпеки, інженер з
природокористування,
фахівець
з
геосистемного
моніторингу
навколишнього середовища, науковий співробітник, організатор садовопаркового господарства та ландшафтної архітектури, інспектор
прикордонного екологічного контролю, викладач у закладах вищої освіти.
Спеціальність 014 Середня освіта (Географія)
Випускник може працювати вчителем географії, організатором
позакласної та позашкільної роботи з дітьми, спортивно-туристської роботи;
викладачем професійних закладів; науковим співробітником у сфері
географії, екскурсознавцем. Професіонали-географи можуть обіймати
посади в органах місцевої влади, діяльність яких пов'язана з туризмом,
охороною природи, регіональним розвитком та освітою.
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Спеціальність 015 Професійна освіта
(Туристичне обслуговування)
Випускник може працювати в закладах освіти (технікумах, коледжах,
професійних ліцеях, станціях юних туристів, спортивно-туристичних
центрах, туристично-оздоровчих таборах тощо) та у галузях з туристичного
обслуговування (туристсько-рекреаційних закладах, екскурсійних бюро,
туристичних агенціях, рекламно-туристичних фірмах, агротуристичних
господарствах, національних природних парках тощо).
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КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ ТА ТУРИЗМУ
ЗАПРОШУЄ
НА НАВЧАННЯ У 2021 РОЦІ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Шановні абітурієнти!
Пам'ятайте, що обираючи фах, Ви обираєте майбутнє.
Правильний вибір професії – основа успіху і фінансової незалежності.
014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ГЕОГРАФІЯ)
- якщо Ви хочете працювати вчителем, впроваджувати нові
прийоми і методи навчання у закладах загальної середньої освіти,
керівником гуртків у позашкільних закладах освіти – пропонуємо
здобути вищу освіту за освітньо-професійною програмою
«Середня освіта (Географія)» та отримати кваліфікацію
«Бакалавр середньої освіти, вчитель географії».
Форма навчання: денна, заочна (1,10 р.н.; 2,10 р.н.; 3,10 р.н.)
ЗНО: (I) українська мова, (II) географія, (III) історія України або
математика, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або
хімія.
- якщо Ви хочете аналізувати основні типи соціальних,
економічних і політичних структур сучасного світу та України,
установлювати зв’язки між ними на різних територіальних
рівнях, оцінювати геопросторову організацію ландшафтних
систем, ресурсний потенціал, населення і господарство України
та регіонів світу, проводити науково-дослідницьку роботу з
географії, застосовувати сучасні методики і освітні технології для
забезпечення якості освітнього процесу в закладах загальної
середньої освіти, а також позашкільних закладах освіти –
пропонуємо здобути вищу освіту за освітньо-професійною
програмою «Середня
освіта
(Географія)»
та отримати
кваліфікацію «Магістр середньої освіти, вчитель географії».
Форма навчання: денна, заочна (1,4 р.н.)
Перелік
конкурсних
предметів:
фахове випробування
(географія), єдиний вступний іспит з іноземної мови.
015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
(ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)
- якщо Ви любите подорожувати, мрієте самостійно розробляти
внутрішні та міжнародні туристичні маршрути, організовувати
дозвілля учнівської та студентської молоді, плануєте створити
власний туристичний бізнес – пропонуємо здобути вищу освіту за
освітньо-професійною
програмою
«Професійна
освіта
(Туристичне обслуговування)» та отримати кваліфікацію
«Бакалавр
професійної
освіти,
педагог
професійного
навчання, фахівець з туристичного обслуговування».
Форма навчання: денна, заочна (3,10 р.н.)
ЗНО: (I) українська мова, (II) математика, (III) історія України
або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або
хімія .

Наші студенти мають можливість проходити виробничу практику
у країнах Європи та близького зарубіжжя. Успішно діє програма
подвійного дипломування із закладами вищої освіти країн ЄС.

Якщо Ви хочете бути нашим студентом, то
не забудьте вказати ПЕРШИЙ ПРІОРИТЕТ
у виборі закладу вищої освіти!!!
Кожна людина - творець своєї долі.
Творіть її разом із нами!

Приймальна
комісія РДГУ

101 ЕКОЛОГІЯ
- якщо Ви хочете проводити моніторинг та нормування
антропогенного навантаження на довкілля, оцінювати екологічні
проблеми та шукати ефективні шляхи їх вирішення,
застосовувати сучасні методи та підходи, що сприяють охороні
навколишнього природного середовища – пропонуємо здобути
вищу освіту за ОПП «Екологія» та отримати кваліфікацію
«Бакалавр з екології, організатор природокористування».
- якщо Ви хочете здійснювати екологічний контроль у пунктах
пропуску через державний митний кордон та в зоні діяльності
регіональних митниць; проводити хіміко-аналітичний та
документальний види контролю транспортних засобів, вантажів,
у тому числі небезпечних відходів – пропонуємо здобути вищу
освіту за ОПП «Прикордонний екологічний контроль» та
отримати кваліфікацію «Бакалавр з екології, інспектор
прикордонного екологічного контролю».
- якщо Ви цікавитеся вирощуванням декоративних рослин,
проектуванням квітників, озелененням та утриманням територій
садів і парків – пропонуємо здобути вищу освіту за ОПП
«Екологія садово-паркового господарства та ландшафтна
архітектура» та отримати кваліфікацію «Бакалавр з екології,
організатор садово-паркового господарства та ландшафтної
архітектури».
Форма навчання: денна, заочна (1,10 р.н.; 2,10 р.н.; 3,10 р.н.)
ЗНО: (I) українська мова, (II) біологія, (III) історія України або
математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або
хімія.
- якщо Ви хочете прогнозувати вплив технологічних процесів та
виробництв на довкілля, розв’язувати проблеми у сфері захисту
навколишнього середовища із застосуванням інноваційних
підходів, розробляти та реалізовувати природоохоронні заходи та
проекти – пропонуємо здобути вищу освіту за ОПП «Екологія» та
отримати кваліфікацію «Магістр з екології, викладач»; за ОПП
«Радіоекологія» та отримати кваліфікацію «Магістр з екології,
викладач, інспектор з радіаційної безпеки»; за ОПП «Екологія
інформаційного простору» та отримати кваліфікацію «Магістр
з екології, викладач, аналітик консолідованої інформації».
Форма навчання: денна (1,4 р.н.)
Перелік
конкурсних
предметів:
фахове випробування
(екологія), єдиний вступний іспит з іноземної мови.

