
Працевлаштування випускників, які засвоїли освітньо-наукову програму 

підготовки доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія 

 

Область професійної діяльності випускника, який засвоїв освітньо-наукову програму 

підготовки доктора філософії за спеціальністю 091. Біологія в ХНУ імені В.Н. Каразіна 

включає дослідження живої природи і її закономірностей; використання біологічних 

систем – в господарських і медичних цілях, екотехнологіях, охороні і раціональному 

використанні природних ресурсів. 

Фахівці галузі знань 09. Біологія мають широкий спектр можливостей для 

працевлаштування. Згідно з національним класифікатором професій ДК 003:2010 

затвердженим наказом № 327 Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року зі 

змінами, затвердженими наказом Мінекономрозвитку і торгівлі України від 4.03.2016 р. 

№ 394 фахівці галузі знань 09. Біологія можуть працювати за майже п’ятдесятьма 

професіями, що перелічені дал:  

 

Шифр Назва 

22  Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук  

221  Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук  

2211  Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій  

2211.1  Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія, біохімія, генетика, 

фізіологія людини і тварин, фізіологія рослин, мікологія, фітопатологія, ін.)  

2211.2  Біологи, ботаніки, зоологи, фахівці у галузі фізіології людини і тварин та 

професіонали споріднених професій  

23  Викладачі  

231  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

2310  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

2310.1  Професори та доценти  

2310.2  Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

232  Викладачі середніх навчальних закладів  

2320  Викладачі середніх навчальних закладів  

 

Покажчик професійних назв робіт за кодами професій 

Код кп  Код 

ЗКППТР  

Випуск 

ЄТКД  

Випуск 

ДКХП  

Професійна назва роботи  

2211.1     Біолог-дослідник  

2211.1    Вірусолог 

2211.1     Генетик  

2211.1     Іхтіолог-дослідник  

2211.1     Молодший науковий співробітник 

(біологія)  

2211.1  23667    Науковий співробітник (біологія)  

2211.1     Науковий співробітник-консультант 

(біологія)  



Код кп  Код 

ЗКППТР  

Випуск 

ЄТКД  

Випуск 

ДКХП  

Професійна назва роботи  

2211.1     Рибовод-дослідник  

2211.1    Фізіолог рослин 

2211.2  20257   25, 10  Бактеріолог  

2211.2  20275   25  Біолог  

2211.2     Біотехнолог  

2211.2  20276    Біофізик  

2211.2     Ботанік  

2211.2  20583    Геоботанік  

2211.2  20608   4  Гідробіолог  

2211.2     Гістолог  

2211.2     Еколог  

2211.2     Експерт з екології  

2211.2    5*  Експерт-кінолог  

2211.2     Ембріолог  

2211.2  25491    Ентомолог  

2211.2  25494    Ентофітопатолог  

2211.2  22154    Зоолог  

2211.2     Імунолог  

2211.2 22865  4 Іхтіолог  

2211.2    Маммолог  

2211.2 23618   Міколог  

2211.2 23619  4, 25 Мікробіолог  

2211.2    Орнітолог  

2211.2    Паразитолог  

2211.2 24647  4 Рибовод  

2211.2    Таксономіст  

2211.2    Теріолог  

2211.2    Цитолог  

2320 24420   Викладач професійного 

навчально-виховного закладу  

2320    Викладач професійно-технічного 

навчального закладу  

2320    Вчитель загальноосвітнього 

навчального закладу 

2320 23473   Методист заочних шкіл і відділень  

2310.1    Докторант  

2310.1 21795   Доцент  

2310.1    Професор 

2310.2 20199   Асистент  



Код кп  Код 

ЗКППТР  

Випуск 

ЄТКД  

Випуск 

ДКХП  

Професійна назва роботи  

2310.2    Викладач вищого навчального 

закладу  

 

Перспективи працевлаштування випускників аспірантури 

На Харківщині та в інших областях України існує дефіцит професійних біологів 

третього рівня освіти. Головними місцями працевлаштування докторів філософії зі 

спеціальності 091. Біологія є заклади освіти, наукові установи, природоохоронні 

заклади, медичні та рекреаційні установи, біотехнологічні та біотехнічні підприємства, 

сільськогосподарські фірми тощо. Об'єктами професійної діяльності докторів філософії 

з біології є біологічні системи, організменого рівня організації, процеси їх 

життєдіяльності, еволюції, адаптації, біологічні, біомедичні, здоров'язберігаючі 

технології, медико-біологічна експертиза та моніторинг. Аспірант спеціальності 091. 

Біологія готується до науково-дослідницької, науково-виробничої, організаційно-

управлінської, а також викладацьої діяльності. 

Перспективи працевлаштування випускників аспірантури в Харкові і області: 

Вищі наукові заклади м. Харкова: Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, 

Національний фармацевтичний університет, Харківська державна зооветеринарна 

академія, Національний університет цивільного захисту України, Харківський 

державний університет харчування і торгівлі, Національний технічний університет, 

Харківська державна академія фізичної культури), Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.  

Науково-дослідні та науково-виробничі установи м. Харкова та області: Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, Інститут рослинництва ім. 

В.Я.Юр’єва НАНУ, Інститут птахівництва Української Академії аграрних наук, Інститут 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Інститут медичної радіології ім. С.П. 

Григор’єва АМН України, Інститут тваринництва Української академії аграрних наук, НДІ 

загальної і невідкладної хірургії,  НДІ неврології і психіатрії,  НДІ гігієни праці і 

профзахворювань, Інститут тваринництва Української академії аграрних наук, ННЦ 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Український науково-

дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького, а 

також природоохоронні установи, медико-біологічні лабораторії Харкова і області, 

державні організаційно-управлінські установи з охорони праці та здоров'я.  

 


