
Кафедра географ�ї 
та геоеколог�ї

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ  ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМ .В .ВИННИЧЕНКА

Середня  осв�та  (Географ�я )  та
краєзнавчо -туристична  робота  

Середня  осв�та  (Географ�я  та
Мова  �  л�тература  (англ�йська )  

Середня  осв�та  (Географ�я  та
Істор�я )

Осв�тн�  програми :  
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Т�льки факти 

Підготовка вчителів географії з 1993 року

Підготовка фахівців з краєзнавчо-туристичної
роботи з 2008 року
 
 
 

 

 

25-річна традиція 

Понад 100 студентів та більше
1000 випускників 
 
 
 
 
 

 

Окремий навчальний корпус,
гуртожиток, сучасний стадіон,
спортивні зали, профілакторій   



 

Акредитован� осв�тн� програми 
на бакалаврському та маг�стерському
р�внях на денн�й та заочн�й форм� здобуття
осв�ти
 
Лекц�ї, сем�нари, практичн� та лабораторн�
роботи, проекти, консультац�ї, практики,
експедиц�ї 
 
Можлив�сть �ндив�дуального вибору
навчальних дисципл�н
 
43 дисципл�ни профес�йної п�дготовки
 
Комп'ютерний клас,  обладнан� навчальн�
лаборатор�ї
 

Дек�лька др�бниць про навчання!



 

Зах�дна  Україна .
Карпати

П�вдень  України .  

Чорне  та  Азовське  моря
Побужжя  

Найкращ� польов� практики



П�вн�чна  Україна .
Волинь

Сусп�льно -географ�чна
практика  

та  багато  �нших  м�сць
. . . .  

Ти  побачиш  вс�
куточки  України  

Найкращ� польов� практики



У тебе є �дея ? 
П�дтримаємо тебе

 

ЦІКАВЛЯТЬ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЕКСПЕДИЦІЇ? 

РОЗВИВАЙ ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ
 ТА ІНІЦІАТИВИ !

ЗАХИЩАЙ СВОЇ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
НА  КОНКУРСАХ ТА ВИГРАВАЙ

СТИПЕНДІЇ!

БУДЬ АКТИВНИМ УЧАСНИКОМ
СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО

ТОВАРИСТВА!



БЕРИ УЧАСТЬ У НАУКОВО-
ДОСЛІДНІЙ ТА ГРОМАДСЬКІЙ

РОБОТІ КАФЕДРИ 

 

Дослідження Центральної та Південної
України: фізико-географічні, суспільно-
географічні, геоекологічні, туристсько-

краєзнавчі аспекти

Захист права на доступ до
водних об'єктів – справа самих

громадян

Збереження природних комплексів та
заповідання території



В�дкривай
для себе
св�т !

СПІВПРАЦЯ  З  НІМЕЦЬКОЮ
СЛУЖБОЮ  АКАДЕМІЧНИХ
ОБМІНІВ  DAAD

В�дв�дай  б�льше 12 м�ст Н�меччини. 

Досл�джуй географ�ю, осв�ту, культуру, �стор�ю,

традиц�ї тощо. 



В�дкривай
для себе
св�т !

ПРОГРАМИ  АКАДЕМІЧНОГО  ОБМІНУ

Поморська академ�я у м. Слупську (Польща) та ун�верситет�
�нших країн. Отримай досв�д семестрового навчання
закордоном. 



Конкурси краси 

Верн�саж талант�в 

Спортивн� змагання
Спартак�ади, футбол,

волейбол  та �нше

Спортивне ор�єнтування

Байдарки, походи,

веломаршрути

Традиц�ї 

День факультету,

зустр�ч випускник�в 

UED  |  Profile

Пірнай у цікаве та насичене студентське життя!



 

 

Поєднуй навчання 
з практикою 

Поєднуй навчання 
з роботою та хобі



Ти отримаєш знання з
природничих та

суспільних наук у навчанні та
професійній діяльності при
вивченні Землі, геосфер,

материків і океанів, України,
природних ресурсів 

та природокористування,
природних і суспільних

територіальних комплексів

 Вчитель загальноосвітнього навчального
закладу

 Керівник гуртка
Організатор позакласної та позашкільної 

виховної роботи з дітьми
Туризмознавець
 Екскурсознавець

Організатор подорожей (екскурсій)
Екскурсовод

 Фахівець з розвитку сільського туризму
Груповод (супроводжуючий у подорожах)

Чому вчитися у нас ? 

Вивчай географію, історію,
економіку, туризм, англійську мову

Ким будеш працювати ?

Наші випускники досягають успіхів
у житті та професії ! 



Наш� викладач� ...

Семенюк  Л .Л .
Зав�дувач кафедри Кривульченко  А .І .  

Професор кафедри 

Онойко  Ю .Ю .
Доцент кафедри

активні

подорожують

відкритідосліджують

орієнтуються на
студента

творчі

Гелевера  О .Ф .
Доцент кафедри



Наш� викладач� ...

Вовк  В .М .
Доцент кафедри

мають активну

громадянську

позицію

сучасні

підвищуютькваліфікацію

Мовчан  С .В .
Викладач кафедри

Мирза -С�денко  В .М .
Доцент кафедри

С�льченко  Ю .Ю .
Старший викладач

цікаві

комунікабельні



Наш� викладач� ...

люблять
життя Заруб�на  А .В .

Старший викладач
Романькова  К .О .
Лаборант кафедри

сучасні

Маслова  Н .М .
Старший викладач

креативні

уважні 

експериментують



ЯК  ВСТУПИТИ  ДО  НАС  ?  

1 3

2 !

Крок перший
Зареєструватися в
електронному каб�нет�
вступника

Крок трет�й
Подати заяву та документи у
встановлен� терм�ни Правилами
прийому ун�верситету

Крок другий
Завантажити
необх�дн� документи (сертиф�кати
ЗНО) з української мови та л�тератури,

географ�ї, математики або
�ноземної мови

Аб�тур�єнту!
Дивись тут 

 



Admissions Research

ХОЧЕШ  УСПІШНЕ
МАЙБУТНЄ?...

ПРИЄДНУЙСЯ  ДО  НАС!



Кафедра географ�ї та геоеколог�ї
ЦДПУ �м. В.Виниченка 

Telephone
0522 22–76-81

Email
kafgeo@kspu.kr.ua

Main Off ice

25006, м. Кропивницький,

вулиця Нейгауза, 14/44
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heohrafi i - ta-heoekolohii/kontaktna-

informatsi ia-kafedry


