Освітньо-професійна програма

ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ
Освітній рівень: Бакалавр

Спеціальність: Географія

Для кого ця програма?
---------------------------------------Для тих, хто прагне вивчати країни та
регіони, зрозуміти, як глобалізація та місцеві
особливості впливають на економічний та
соціально-культурний їх розвиток
Зміст програми
---------------------------------------Економічна географія – освітньо-професійна
програма, яка зосереджує увагу на питаннях
політичної географії та географічного країнознавства, управління регіональним розвитком
та регіональної економіки, географії рекреації
і туризму.
Програма включає чотири спеціалізації:
«Географічне країнознавство, політико-географічні та міжнародні дослідження», «Управління розвитком регіону та міське планування»,
«Розвиток продуктивних сил та регіональна
економіка», «Географія рекреації та туризму».
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Термін навчання: 4 роки

Переваги програми
---------------------------------------Навчання відбувається на базі трьох кафедр
– економічної та соціальної географії, країнознавства і туризму та географії України, де
працюють провідні українські вчені в галузі
соціально-економічної, політичної, конструктивної географії, регіональної економіки,
туризмознавства.
Студенти матимуть можливість стажуватися у
зарубіжних університетах в рамках програм
академічної мобільності, брати участь у
різноманітних фахових тренінгах, воркшопах,
проходити навчальні практики з методів
збору, обробки та поширення інформації,
навчально-професійні практики в Українських
Карпатах, Канівському заповіднику, виробничу практику на конкретних робочих місцях.

Знання та навички
---------------------------------------Програма дозволяє набути знання та навички з аналізу даних, підготовки та написання
аналітичних записок, письмової та усної
презентації, а також навички роботи в
команді, розв’язання проблемних завдань,
фахового спілкування іноземною мовою.
Студенти
здобувають
фахові
навички
аналізу, прогнозування та управління регіональним
розвитком,
включаючи
оцінку
геополітичної ситуації, природно-ресурсного
та
рекреаційно-туристичного
потенціалу
території, демографічної ситуації та ринку
праці, територіальної організації виробництва
та сфери послуг, рівня економічної, соціальної та природно-техногенної безпеки, якості
життя населення.

Працевлаштування та кар’єра
----------------------------------------------

Програма враховує сучасні потреби у фахівцях з боку роботодавців та
можливості професійної кар’єри. Випускники зможуть працювати в різноманітних
структурах державного, регіонального та міського управління, аналітичних
центрах, у науково-дослідних та проектних державних і приватних установах,
туристичних компаніях та інших підприємствах сфери бізнесу.

Як нас знайти:
м. Київ, просп. акад. Глушкова, 2а
Географічний факультет
Телефони: (044) 521-32-24,
521-33-72, 521-33-52
Веб-сторінка: geo.univ.kiev.ua
Сторінки у фейсбук:
@geofak.knu

@ecsocgeo

@travel.KNU

@geouaknu

