
У 1979 році в Сумах відбувся перший 
набір на спеціальність «географія» 



Кафедра географії – одна з найкращих в 
університеті (100% викладачів мають  

наукові ступені) 



Наші спеціальності  
та освітні програми 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

ОР БАКАЛАВР 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 

014 Середня освіта 

(Географія) 

Географія. Біологія та здоров’я людини 

Географія. Англійська мова 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

106 Географія Географія 

ОР МАГІСТР 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 

014 Середня освіта 

(Географія) 
Географія. Біологія та здоров’я людини 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

106 Географія Географія 



Наші спеціальності  
та освітні програми 

Шифр, назва 
спеціальності 

Освітні програми. 
Професійне 

спрямування 

Сертифікати ЗНО  
для вступу 

014 Середня 

освіта 

(Географія) 

Середня освіта (Географія. 

Біологія та здоров’я 

людини); 

Вчитель географії. Вчитель 

біології та здоров’я людини. 

1. Українська мова і література 

2. Географія 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Біологія, 

або Фізика, або Хімія 

Середня освіта (Географія.  

Англійська мова) 

Вчитель географії. Вчитель 

англійської мови 

1. Українська мова і література 

2. Географія 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Біологія, 

або Фізика, або Хімія 

106 Географія 
Географія.  

Географ.  

1. Українська мова 

2. Географія 

3. Історія України або Математика, 

або Іноземна мова, або Біологія, 

або Фізика, або Хімія 



Шифр, назва 
спеціальності 

Освітні програми. 
Професійне 

спрямування 

Сертифікати ЗНО  
для вступу 

014 Середня 
освіта 

(Географія)  
(на основі ОКР 

Молодший 
спеціаліст) 

014 Середня освіта 

(Географія. Біологія та 

здоров’я людини); 

Вчитель географії. 

Вчитель біології та 

здоров’я людини. 

1. Українська мова 
2. Математика 
3. Фахове вступне 

випробування 

014 Середня освіта 

(Географія.  

Англійська мова) 

Вчитель географії. 

Вчитель англійської мови 

1. Українська мова 
2. Математика 
3. Фахове вступне 

випробування 

106 Географія 

(на основі ОКР 

Молодший 

спеціаліст)  

106 Географія. Географ.  

1. Українська мова 
2. Математика 
3. Фахове вступне 

випробування 



Освітній процес 

Заняття з регіональної соціальної та 

економічної географії. Доцент С.І. 

Сюткін 



Освітній процес забезпечено навчальною  
та методичною літературою, картографічними  

матеріалами. До послуг студентів  
теодоліти Nivoline, ТТ-50, 2Т30П, нівеліри Nivoline, 2Н10КЛ, лазерні 
віддалеміри DeWALT (Німеччина) та інші топогеодезичні прилади; 

різноманітне обладнання для проведення метеорологічних 
спостережень, у т.ч. електронні метеостанції TFA «SEASON» 

(Німеччина), барометри, гігрометри ВІТ-2, термогігрометри, 
термометри різних модифікацій, колекції ґрунтів, мінералів та 

гірських порід тощо. 
 

Освітній 
процес 



Заняття в геологічному музеї 



Навчальні 
екскурсії 



Значна частина 
навчального часу 

відводиться на польові 
практики 



 

На біостаціонарі 
«Вакалівщина» проходять 

практики із зоології 



Спостереження за життям птахів 



Польова практика з геології. 
Крейдяні відслонення  

у с. Могриця 



Виробнича екскурсія на Глухівський кар'єр 
кварцитів (с. Баничі) 



Природа – 
наша 

лабораторія 



Виробнича 
практика у школі 



У географів існує одна професійна хвороба. 
Це та, що тягне весь час у дорогу!!! 

А з 2017 року започатковано нову традицію – 
закордонні практики для студентів i 

магістрантів обох спеціальностей (014 та 106) 

Карлів університет (Прага) 

Подорожі Україною 



Карпатсько-
Подільський маршрут 
дальньої комплексної 

практики 





Студенти на  
найвищій точці 
України – горі 

Говерла 



 



Практика на південь 
України (узбережжя 

Азовського моря) 



Виробничі 
екскурсії на 

підприємства 



Викладачі і магістранти кафедри біля угорського парламенту 



Краків, Прага, Дрезден, Відень … 



Наукова діяльність 



Захисти курсових і 
кваліфікаційних 

робіт 



Наше спортивне життя 



Культурно-масова діяльність 
Конкурси та вікторини: 

 «Що? Де? Коли?»   «Алло, ми шукаємо таланти» 



Волонтерська діяльність  
Волонтерські заходи в онкогематологічному 

відділенні Сумської  обласної дитячої клінічної 
лікарні  

Благодійний ярмарок 

Патріотичне 
волонтерство: 
допомога бійцям АТО 
та співпраця із 
Сумською кулінарною 
сотнею 

Екологічне волонтерство: 
«Чисті ярки – чиста совість» 



Стипендії 
(Згідно Постанови КМ Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових 

установах  із змінами, внесеними згідно  

з Постановою КМ № 980 від 21.10.2020 - застосовується з 1 січня 2020 року) 
 

Звичайна - 1300 грн. 

Підвищена – 1660-2200 грн. 

Стипендія Президента України – 2720 грн. 

Стипендія Кабінету Міністрів України – 2480 грн. 

Участь у програмі академічної мобільності Erasmus + 

(Польща, Словаччина); 

Можливість отримати подвійний диплом (українсько – 

польський); 

Бюджетна основа навчання 

Перехресний вступ на інші спеціальності 

Навчання за скороченим терміном навчання (2 роки 10 

місяців) 



 Гуртожиток на 
території студмістечка; 

 Усі іногородні студенти 
забезпечені 

гуртожитком  



Можливість навчання 
на військовій кафедрі 



Можливість паралельно навчатися  
на різних освітніх програмах  



Запрошуємо до нас на навчання! 



м. Суми, вул. Роменська, 87 
тел.: 096-2378702; 066 468 77 12 
e-mail: geograph@sspu.edu.ua;  

zavgeogr@sspu.edu.ua 

 

facebook.com/kzrgeography/ 
 

instagram.com/kzrgeography/ 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! 

f 

youtube.com/channel/UCTFskU_TT1WGKrwnZN573Bg 

t.me/geograph_sumy/ 

mailto:geograph@sspu.edu.ua
mailto:zavgeogr@sspu.edu.ua
https://www.facebook.com/kzrgeography/
https://www.facebook.com/kzrgeography/
https://www.facebook.com/kzrgeography/
https://www.instagram.com/kzrgeography/
https://www.instagram.com/kzrgeography/
https://www.instagram.com/kzrgeography/
https://www.instagram.com/kzrgeography/
https://www.instagram.com/kzrgeography/
https://www.youtube.com/channel/UCTFskU_TT1WGKrwnZN573Bg
https://www.youtube.com/channel/UCTFskU_TT1WGKrwnZN573Bg
https://www.youtube.com/channel/UCTFskU_TT1WGKrwnZN573Bg
https://t.me/geograph_sumy
https://www.facebook.com/kzrgeography/

