
КАР'ЄРНИЙ СТАРТ 
 

Лікар-лаборант займається не лише лабораторними аналізами і 
оформленням їхніх результатів, але й бере участь у лікувальній та науковій 
діяльності відділення клініки або лікарні. Аналіз та систематизація отриманих 
даних також входить в обов'язки лікаря-лаборанта. У підпорядкуванні лікаря-
лаборанта, як правило, знаходиться молодший медичний персонал: лаборанти, 
санітарки. Навчати їх роботі з приладами і реактивами, дотримуючись техніки 
безпеки на робочому місці, є важливою складовою частиною роботи лікаря-
лаборанта.  

На сьогодні є значний дефіцит фахівців з лабораторної діагностики, що 
підтверджується даними статистики кадрових ресурсів закладів охорони 
здоров’я МОЗ України. В середньому, укомплектованість лабораторної служби 
лікарями-лаборантами становить 55% для м. Києва та Київської області і 70% 
для України. Станом на 2013 рік, середній вік лікаря-лаборанта становить 50-55 
років. Орієнтовна потреба регіону у таких спеціалістах складає 50-65 осіб на 
рік. В міру подальшого стрімкого розвитку науки та техніки потреба у 
вищеназваних фахівцях має значні перспективи росту найближчим часом. 

Класична університетська освіта, 
високий рівень підготовки, 
сформований в стінах університету 
науковий світогляд, навички організації 
професійної діяльності та вміння 
застосовувати отримані знання на 
практиці дозволяють випускникам 
Інституту стати 
конкурентоспроможними на ринку 
праці, виконувати свої обов’язки на 
високому рівні, та працювати у передових клініках, лікувальних закладах та 
лабораторіях.    

На базі Інституту щороку 
проводяться конференції, які 
дозволяють гідно зарекомендувати 
себе як на Всеукраїнському, так і на 
Міжнародному рівнях, отримати 
цінний досвід та навички 
презентації своїх наукових робіт, 
подорожувати та знайомитися з 
майбутніми колегами-науковцями, 



заводити нових друзів, обмінюватися знаннями та досвідом. Відвідування 
конференцій може значно полегшити працевлаштування як за кордоном, так і в 
Україні.  

Студентська практика є дуже важливою частиною навчання. Під час 
проходження практики студенти матимуть можливість ознайомитися з роботою 
найкращих українських медичних закладів, попрацювати на найновітнішому 
обладнані та навчитися застосовувати здобуті знання у роботі. Під час 
практичних занять студенти зможуть спостерігати за роботою кваліфікованих 
лікарів, перейняти їхній досвід та відпрацювати власні навички. 

     
 
 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ПРОХОДИТЬ В: 
 

 
   

           
 
 
 

 
 

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: 
 
Лікар-лаборант зі спеціальності «Лабораторна діагностика» може 
працювати в установах державного та приватного сектору, а саме: 

Клініко-
діагностичній 
лабораторії 

Фармацевтичному 
виробництві 

Лікарнях різного 
профілю 



 поліклініках, лікарнях усіх рівнів від районних до обласних; 
 лабораторіях медичних ВНЗ, училищ та наукових установ; 
 станціях переливання крові; 
 центрах стандартизації і метрології; 
 санітарно-епідеміологічній службі. 

 
Лікар-лаборант зі спеціальності «Лабораторна діагностика» може 
працювати в лабораторіях наступного профілю:  

 гістологічній та гістохімічній,  
 клініко-діагностичній,  
 біохімічній,  
 бактеріологічній,  
 вірусологічній,  
 імунологічній,  
 цитогенетичній,  
 молекулярно-генетичній,  
 санітарно-гігієнічній,  
 лабораторії медичної паразитології 
 скринінг-лабораторії. 

 

 


