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КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІ 

ВИПУСКНИКИ 

ПРАЦЮЮТЬ НА ПОСАДАХ 

 

Спеціальність 227: Фізична реабілітація. 

 Фахівець з фізичної реабілітації. 

Фахівець та інструктор-методист в центрах 

спортивної медицини та реабілітації, 

санаторно-курортних закладах, 

спеціалізованих інтернатах для осіб з 

особливими потребами, реабілітаційних та 

фізіотерапевтичних відділеннях медичних 

установ, спортивних школах, оздоровчих 

установах, SPA- та фітнес-центрах. 

 

 

Спеціальність: 242. Туризм 

Міжнародний туризм;  

Кваліфікація: бакалавр з туризму. 
Менеджер з організації діяльності туристського 

агентства та туристського бюро, завідувач 

туристського агентства, фахівець в галузі 

туристських маршрутів, із санаторно-курортної 

справи, із розвитку сільського зеленого туризму, 

міжнародного туризму, керівник туристської 

бази, адміністратор бази даних (туристсько-

інформаційний центр), гід-перекладач, 

екскурсовод, організатор культурно-дозвіллєвої 

діяльності, фахівець із гостинності в місцях 

розміщення (готелі, туристські комплекси), 

керівник рекламного відділу туристського бюро 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Спеціальність: 014.06 Середня освіта. Хімія 

(Екологія та безпека життєдіяльності). 

Викладач хімічних дисциплін у вищих 

навчальних закладах, вчитель хімії у школах, 

ліцеях, гімназіях та науковий співробітник у 

науково-дослідних установах 

 

 

 Спеціальність Хімія 102: Аналітичний 

контроль за станом навколишнього 

середовища, харчових продуктів та лікарських 

препаратів. 

Фахівець з аналітичного контролю за станом 

навколишнього середовища та лікарських 

препаратів, інженер-лаборант в заводських, 

природоохоронних, будівельних, фармацевтичних, 

агропромислових, харчових, судово-медичних 

центрах та лабораторіях. 

 

 

Спеціальність : 016 Спеціальна освіта 

(олігофренопедагогіка, логопедія). 

Вчитель-дефектолог, логопед, вихователь у 

загальних та спеціалізованих дошкільних 

закладах, спеціальних школах і школах-

інтернатах, класах інтенсивної педагогічної 

корекції масових шкіл; реабілітаційних центрах 

для дітей-інвалідів, психолого-медико-

педагогічних консультаціях, медичних закладах. 
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ХХЕЕРРССООННССЬЬККИИЙЙ  ДДЕЕРРЖЖААВВННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  

ППРРИИРРООДДООЗЗННААВВССТТВВАА,,  

ЗЗДДООРРООВВ’’ЯЯ  ЛЛЮЮДДИИННИИ  ІІ  

ТТУУРРИИЗЗММУУ  

  
ППррооффеессііяя,,  яяккооїї  ттии  ввааррттиийй!!  

  

  
  

  

  

ВВ СС ТТ УУ ПП   НН АА   55   КК УУ РР СС   
  

НН аа пп рр яя мм ии   пп іі дд гг оо тт оо вв кк ии ::  

1. ХІМІЯ (Аналітичний контроль за станом 

навколишнього середовища, харчових продуктів 

та лікарських препаратів) 

2. СЕРЕДНЯ ОСВІТА (Хімія: екологія та 

безпека життєдіяльності) 

3. СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА (Олігофрено-

педагогіка, логопедія) 

4. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

5. ТУРИЗМ (Міжнародний туризм) 

 

Херсон  

 

 



 
 

Перелік документів: 
 

1. Документ державного зразка про раніше 

здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток 

до нього, за особистим вибором оригінал або копії; 

2. Копію документа, що засвідчує особу та 

громадянство та ідентифікаційний код; 

3. 4 кольорових фотокартки розміром 3х4; 

4. 2 конверти, картонна тека із зав'язками та 

картонна тека швидкозшивач. 

5. Копія військового квитка або посвідчення про 

прописку до призовної дільниці  для осіб, які є 

військовозобов’язаними. 

 
 

При собі мати паспорт, оригінал документу 

державного зразка про раніше здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень і додаток до нього,  

документи, що підтверджують право на пільги (за 

потребою). 

Якщо в документах різні прізвища – необхідно 

додати документ про його зміну (копії свідоцтва 

про народження, свідоцтва про шлюб). 
 

 

Контакти: 
Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму, 

Херсонський державний університет 

Головний корпус,  7-й поверх, ауд. 703, 704. 

м. Херсон, 73000,  

вул. 40 років Жовтня, 27 

Сторінка факультету: http://www.ksu.ks.ua 

Тел. для довідок: (0552) 32-67-96; 

Тел. приймальної комісії: (0552) 49-43-75; 32-67-34 

 

Абітурієнт має право вступу на 5 курс на  

будь-яку спеціальність факультету як за 

спорідненою спеціальністю так і за перехресним 

вступом  

Перелік вступних іспитів 

 для отримання СВО «магістр» 

на базі ОКР «бакалавр», СВО «спеціаліст», 

«магістр» 
Програми вступних випробувань розміщенні на 

офіційному сайті університету: 

http://www.ksu.ks.ua 

Спеціальність 

Вступні іспити 

За 

спеціальністю 

Перехресний 

вступ 

Хімія 102 

014.06 Середня 

освіта (хімія) 

1) іноземна мова 

2)фахове 

випробування; 

1) іноземна мова 

2)фахове 

випробування; 

3)додатковий 

іспит (співбесіда) 

016 Спеціальна 

освіта 

 

1) іноземна мова 

2)фахове 

випробування; 

 
1) іноземна мова 

2 )фахове 

випробування; 

3)додатковий 

іспит (співбесіда) 

227 Фізична 

реабілітація 

 

 

1) іноземна мова 

2)фахове 

випробування; 

 
1) іноземна мова 

2) фахове 

випробування; 

3) додатковий 

іспит (співбесіда) 

242 Туризм 

 

1) іноземна мова 

2)фахове 

випробування; 

 
1)  іноземна мова 

2) фахове 

випробування; 

3) додатковий 

іспит (співбесіда) 

 

 

Майбутній колего! 
 

Зараз ринок праці перенасичений 

економістами, бухгалтерами та юристами, 

які не можуть працевлаштуватися! Як в 

Україні, так і в Європі зростає попит саме 

на спеціалістів, що мають фундаментальну 

освіту!!!  

 

Якщо Ви прийняли рішення про 

вступ до нас – це вже перемога!!!! 
 

 
 

Відкривайте світ разом з нами! 

Приєднуйтесь до дружньої команди 

студентів факультету 

природознавства, 

здоров’я людини і туризму! 

 

 

 

Чекаємо на Вас! 

http://www.ksu.ks.ua/


 



 


