
 

Перелік установ, де можуть 

працювати мікробіологи  

випускники ННЦ «Інститут 

біології та медицини»   

 
 

 

 

 

Установи  Приклади 

Науково-дослідні 

інститути: 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. 

Р.Є. Кавецького НАН України 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України 

Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А.В.Думанського НАН 

України 

Інститут біоколоїдної хімії ім.Ф.Д. Овчаренка НАН України 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України 

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України 

Національний інститут раку 

ДУ «ІПАГ НАМН України» 

ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України» 

ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН 

України » 

ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім.Л.І.Медведя МОЗ України» 

ДУ «Інститут фармакології і токсикології АМН України» 

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМН України» 

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г. 

Яновського НАМН України» 

ДУ «Інститут урології НАМН України» 

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» 

ДУ «Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» 

ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН 

України» 

ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імена 

академіка М.Д.Стражеска» НАМН України» 

Національний інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова 

НАМН України 

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка 

Діагностичні 

медичні 

лабораторії 

(державні і 

приватні) 

«Синево» 

«Діла» 

«Медлюкс» 

«Invitro» 

«МедіЛаб+» 

«Євролаб» 

«Євромед» 

«Медлаб» 

Лабораторія клінічної мікробіології, вірусології і молекулярної 

біології Головного військового клінічного госпіталю 



Науково-виробничі 

компанії 

НВК АТ ЗТ «Діапроф-мед» 

Сингента (Україна) 

ТОВ «НВП «Єнамін»» 

Фармацевтична корпорація «Юрія-фарм» 

Корпорація «Артеріум» 

Агропромисловий холдинг «Кернел» 

Лабораторії 

санітарного 

контролю 

Центральна санітарно санітарно-епідеміологічна станція МОЗ 

України 

Державні і 

приватні 

лабораторії, що 

контролюють 

санітарний стан 

виробництва і 

продуктів: 

лікарських засобів; 

продуктів харчування; 

питної води; 

косметичних товарів; 

товарів побутової хімії; 

громадського транспорту 

 

Лабораторії при 

мікробіологічних 

виробництвах 

хлібні заводи 

броварні 

кондитерські фабрики 

винні заводи 

молочні заводи 

сирні заводи 

м’ясокомбінати 

фармакологічні виробництва:антибіотиків, пробіотиків, гормонів, 

амінокислот 

Мікробіологічні 

лабораторії на 

станціях очистки 

води 

Станції біологічного очищення стічних вод; 

станції підготовки водогінної води 

 

Випускники також можуть за умов відповідної спеціалізації та набуття досвіду адаптуватися 

до таких напрямів суміжної професійної діяльності: біотехнологія, медицина, 

ґрунтознавство, екологія, охорона природних екосистем, екологічна освіта. 

Також випускник бакалавр може підвищувати свій науковий рівень в магістратурі 

вітчизняних та іноземних вищих начальних закладів, в аспірантурі та докторантурі вищих 

начальних закладів і наукових установ України та закордоном. 

 


