
Про роботу біологічного факультету з 

працевлаштування випускників 

(2013 – 2015) 



Підготовка фахівців на  

біологічному факультеті 

Факультет готує бакалаврів, магістрів і спеціалістів за  

напрямом  040102 – Біологія – за  денною і заочною формою 

навчання. 

• Бакалаври (6.040102) отримують кваліфікацію “лаборант у галузі 

біології” 

У 2015 році розпочато підготовку бакалаврів (денна та заочна форми) 

за напрямом 051401 – Біотехнологія. Кваліфікація – “Фахівець з 

біотехнології” 

Підготовка магістрів здійснюється за 4-ма спеціальностями: Біологія 

(8.04010201);  Біохімія (8.04010205);  Генетика (8.04010209); 

Фізіологія людини та тварин (8.04010212). За спеціальностями 

“Біологія”, “Генетика” та “Фізіологія людини та тварин” також 

здійснюється підготовка спеціалістів. 

 



Спеціальності та спеціалізації підготовки магістрів 



Спеціальності та спеціалізації підготовки магістрів 



ВИПУСКНИКИ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (МАГІСТРИ, 

СПЕЦІАЛІСТИ) ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

2013-2015 рр  
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магістри спецалісти 



Випускники - іноземці біологічного 

факультету 

2013-2015 рр 

• Азербайджан – 1 

• Еквадор - 1 

• Ірак – 5 

• Іран – 1 

• Йорданія – 4 

 

 

• Китай – 1 

• Нігерія – 3 

• Туреччина – 1 

• Туркменістан - 8 
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працевлаштовані непрацевлаштовані 

ПОКАЗНИКИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ (БЮДЖЕТ) ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ У 2013-2015 рр 



СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 2013-2015 рр  

13% 

29% 

47% 

10% 

1% ХНУ імені В. Н. Каразіна 
(аспірантура, 
співробітники кафедр, НДІ 
біології) 

Державні установи 
(наукові, медичні, 
природоохоронні, тощо) 

Комерційні установи 

Навчальні заклади І-ІІІ 
рівнів 

інші 



Потенційні галузі працевлаштування випускників біологічного факультету 

Наукова робота в науково-дослідних інститутах в галузі біології, медицини, 
фармакології, екології, сільського господарства, харчової промисловості 

Продовження навчання у аспірантурі , в тому числі за кордоном 

Викладацька діяльність у ВНЗ, коледжах, ліцеях тощо 

Практична медицина (клініко-діагностичні, біохімічні, мікробіологічні 
лабораторії , генетичне консультування) 

Фармакологія (біохімічні, мікробіологічні лабораторії) 

Харчова промисловість  (контроль якості) 

Санітарно-епідеміологічна та фітосанітарна служби 

Біотехнологічні виробництва, промислове культивування грибів 

Сільське господарство (карантин та захист рослин, селекційна робота, агрономія) 

Аквакультура, в тому числі рибні господарства 

Екологія, природоохоронна діяльність, ландшафтний дизайн 

Консультування по утриманню тварин, в т.ч. екзотичних  (зоопарки, екопарки) 



Список потенційних місць працевлаштування 

випускників біологічного факультету  
Науково-дослідні установи в галузі біології, медицини, фармакології і ветеринарії 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, вул. Переяславська 23, Харків, 
61015 

Державний науковий центр лікарських засобів (ДНЦЛЗ), 61085, Харків, вул. Астрономічна, 
33,  

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка» НАМН України, вул. 
Пушкінська 80, м. Харків, 61024 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського» НАМН України, вул. 
Артема, 10, м. Харків, 61002 

ДУ «Інститут дерматології та венерології» НАМН України, 61057, Харків, вул. 
Чернишевського, 7/9.  

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії» НАМН України. Діагностична лабораторія, 
в'їзд Балакірева 1, м. Харків,  61013 

ДУ «Інститут мікробіології та імунології імені І.І. Мєчнікова» НАМН України, 61057, м. Харків, 
вул. Пушкінська, 14/16, 

ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої» НАМНУ, 61039, Харків, пр. Постишева, 2а 

Інститут неврології НАМН України, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46,  

НДІ медичної радіології імені С. П. Григор'єва, 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82  

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків» НАМН України, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 
52а, м. Харків, 61653 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини» УААН, 61023, Харків, вул. Пушкінська, 83 

 

 



Пріоритетні науково-дослідні установи в галузі 

біології, медицини, фармакології і ветеринарії 

 
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, вул. Переяславська 

23, Харків, 61015 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідний інститут біології ХНУ 

 

 

 

Державний науковий центр лікарських засобів (ДНЦЛЗ), 61085, Харків, вул. 

Астрономічна, 33,  

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського» НАМН 

України, вул. Артема, 10, м. Харків, 61002 

 

 



Біохімічні, мікробіологічні, клініко-діагностичні, 

генетичні лабораторії медичних закладів 

• Клініка репродуктивної медицини імені академіка В.І. Грищенка,  

61052, Харків,  Полтавський шлях, 34 

• Лабораторія "Вирола", Харків,в ул. Корчагінців, 58;  

• ООО "БАТ - БиоАналитические Технологии", Харків, вул. 

Пушкінська,  79/1 

 



Установи та служби в галузі сільського 

господарства та харчової промисловості 

Інститут овочівництва i баштанництва НААН України,  

62478, вул.Інститутська, 1 сел.  Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл. 

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААНУ, Московський проспект 142, м. Харків, 

61128 

 

 

 

 

 

 

 

Міжгалузева науково-дослідна лабораторія «Фізіолого-біохімічних основ 

довготривалого зберігання генофонду рослин», Московський проспект, 142, м. 

Харків, 61128 

Національний центр генетичних ресурсів рослин України,  

м. Харків, 61128, Московський проспект, 142 

Інститут тваринництва НААН України,  

62404, Харківська обл., Харківський р-н, пгт. Куліничи, вул. 7-ої Гвардійської армії, 3 

 



Установи та служби в галузі сільського 

господарства та харчової промисловості 

Державна дослідна станція птахівництва НААН України,  

с. Борки, Зміївскій район, Харківська область, Україна, 63421 

 

 

 

 

 

Рибні господарства 

Український ордена «Знак пошани» НДІ лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, вул. Пушкінська 86, м. Харків, 61024 

Підприємства з промислового виробництва грибів 

Контроль якості у харчовій промисловості 

Санітарно-епідеміологічна служба 

Фітосанітарна служба 

 



Національні парки, лісові господарства, 

зоопарки, екопарки 

Велико-Бурлуцький  регіональний парк, с. Нестерівка, Велико-
Бурлуцький р-н, Харківська обл. 

Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство 
«Харківлісозахист», вул. Інтернаціональна, 127, смт. 
Покотилівка, Харківський р-н, Харківська обл., 62458 

Національний природничий парк «Гомільшанські ліси», вул. 
Зарічна 15,  п. Краснокутск, Краснокутський район, Харківська 
область 

Національний природничий парк «Дворечанський», вул. 
Привокзальна 51, смт. Дворічанський, Дворічанського району, 
Харківської області 

Сільськогосп. тов. «Карат», Нова Водолага, Нововодолажський 
район, Харківська обл. 

Харківський зоологічний парк, 61058, г. Харьков, ул. Сумская, 35 

 



Освітні установи 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна,  

61022, Харків, майдан Свободи, 4  

Біологічний, медичний, радіофізичний, філософський факультети,  

НДІ біології, Ботанічний сад, Музей природи, Біологічна станція  

Національний фармацевтичний університет, 61002, м. Харків, вул. 

Пушкінська, 53,  

Харківська державна зооветеринарна академія, 62341, Харківська обл., 

Дергачівський район, смт. Мала Данилівка,  

Харківський національний медичний університет, 61022, Харків, пр.Леніна, 4 

Національний технічний університет «Харьковский политехнический 

институт», 61002, Харьков,  ул. Фрунзе, 21 

Харківський університетський ліцей при ХНУ імені В.Н. Каразіна, пр. Леніна 

20,  

м. Харків, 61166 

Школи, ліцеї, гімназії та ін. 

 



Програма  

 сприяння 

працевлаштуванню 

Робота зі студентами 

Робота з 
роботодав-

цями 

Веб-сайт факультету та 
соціальні мережі 

Міжнародне 
співробіт-

ництво 



Робота зі студентами 

• Постійне підтримання мотивації студентів до особистістного та 

освітньо-професійного зростання для працевлаштування за фахом та 

подальшої  успішної кар'єри  

• Оперативне реагування на новітні тенденції у біологічній науці, 

додаткові вимоги до фахового рівня випускників-біологів з їх 

обов'язковим урахуванням в навчальних планах, зокрема  введення 

сучасних спецкурсів та спецпрактикумів 

• Постійне поглиблення професійно-практичної підготовки, особливо 

під час виробничих, науково-дослідних практик та дипломування 

• Активна наукова діяльність студентів з молодших курсів, участь в 

олімпіадах, турнірах , конкурсах студентських наукових робіт, 

конференціях молодих науковців 

• Викладання магістрам дисципліни «Чинники успішного 

працевлаштування за фахом» 

• Можливість вивчати іноземні мови протягом 5 років 



• Консультування , тренінги  співробітниками  Науково-практичного 

центру факультету психології з метою формування соціально-

особистістних компетентностей 

• Участь студентів у позашкільних заходах (Хіміко-біологічний турнір 

ім.І.І.Мечникова, шкільні олімпіади, турніри з біології, тощо) 

• Участь студентів у різноманітних заходах, які популярізують науку (Ніч 

науки, Наукові пікнікі, презентації в Ландау-центрі) 

• Сприяння участі студентів у міжнародних наукових конференціях, 

семінарах, грантових програмах, експедиціях 

•  Неформальна регулярна профорієнтаційна робота кураторів 

академгруп 

• Інформування студентів випускних курсів про появу вакансій в 

установах пріоритетного працевлаштування 

• Сприяння працевлаштуванню за фахом студентів старших курсів з 

оформленням індивідуальних планів їх навчання. 

• Системна та систематична діяльність з працевлаштування студентів та 

випускників адміністрації факультету, завідувачів кафедр, кураторів та 

відповідальної за цей важливий напрямок роботи  Локошко Л.П. 

 



Професійно-практична підготовка 

студентів 

Практики 

• Науково - польові практики з ботаніки та зоології: 

  1 курс – ботаніка нижчих рослин та зоологія безхребетних 

(4 тижня) 

  2 курс – ботаніка вищих рослин та зоологія хребетних  

 (4 тижня) 

• Виробничі практики за спеціалізаціями: 

  3 курс – (4 тижня) 

  1 рік магістратури (4 тижня)  

 (кафедри, філіали кафедр, НДІ м. Харкова та області, біостанції, 

Лабораторія екології водних організмів, НПП “Слобожанський” 

та “Гомільшанські ліси”) 

 

 



• Під час практики студенти виконують 

індивідуальну науково-дослідницьку роботу і 

беруть участь у природоохоронних заходах 



Виробнича практика після 3-го курсу 
 

• Наприкінці 3-го курсу студенти захищають курсову роботу і проходять 

виробничу практику згідно обраної майбутньої спеціальності на 

навчально-наукових базах: Біологічна станція, Гербарій CWU, 

Ботанічний сад, Музей природи, зоопарк, заповідники, лабораторії, 

Інститут біології університету, філії кафедр в науково-дослідних 

інститутах м.Харкова. 



Науково-дослідна практика за спеціалізаціями: 

  2-й рік магістратури (5 тижнів) 

• Виконання теоретичних та дослідницьких курсових 

робіт (3, 4 курси) 

 

Дипломування 

• Виконання та захист дипломної роботи магістра: 

  2-й рік магістратури (12 тижнів) 

 



Педагогічна практична підготовка 

• 4 курс – педагогічна практика у середніх навчальних 

закладах (5 тижнів без відриву від занять) 

• 1-й рік магістратури – педагогічна (асистентська) практика 

(5 тижнів з відривом від занять) 

• Цикл дисциплін психолого - педагогічної підготовки: 

психологія, педагогіка, психологія навчальної діяльності, 

методика викладання біології, основи педагогічної 

майстерності (факультатив), психологія та педагогіка 

вищої школи,  методика викладання у вищій школі. 



Робота з роботодавцями 

• Підтримання існуючих та налагодження нових зв’язків з 

випускниками біологічного факультету минулих років, які 

обіймають керівні посади в установах-місцях потенційного 

працевлаштування фахівців-біологів ( за сприянням 

Асоціації випускників, викладачів та друзів Університету) 

• Укладання довгострокових договорів з адміністрацією 

установ-баз виробничих та науково-дослідних практик  про 

виконання дипломних робіт з можливістю подальшого 

працевлаштування кращих випускників 

• Розширення мережі філій кафедр як у державних науково-

дослідних, природоохоронних установах, так і в провідних 

комерційних медичних, зокрема консультативно-

діагностичних,  та інших установах 



• Залучення головних фахівців пріоритетних місць 

працевлаштування до читання лекцій, проведення семінарів, 

тренінгів, керівництва курсовими та дипломними роботами, 

участі в роботі Атестаційної комісії 

• Опитування  роботодавців потенційних місць 

працевлаштування, в т.ч. й комерційних установ, відповідно 

основних вимог до необхідних компетентностей  випускників  з 

обов’язковим їх урахуванням в освітньому процесі 

• Систематичний зв’язок з роботодавцями пріоритетних місць 

працевлаштування  з метою оперативного з’ясування наявності 

вакансій та заповнення їх нашими випускниками поточного та 

минулих років 

• Запрошення на Ярмарки вакансій представників потенційних 

місць працевлаштування фахівців-біологів з Харкова та інших 

регіонів України  (за участю Центру працевлаштування студентів 

та випускників ХНУ) 

 



Міжнародне співробітництво 

• Підтримання  існуючих та налагодження нових зв’язків , зокрема 

наукових, з випускниками біологічного факультету, які навчаються в 

аспірантурі та працюють за фахом закордоном 

• Участь викладачів і студентів факультету в міжнародних наукових 

форумах, грантових програмах, експедиціях, тощо 

• Розширення участі студентів-біологів у міжнародних програмах 

освітньої мобільності ( за сприянням Центру міжнародного 

співробітництва Університету) 

• Співпраця з колегами-біологами ВНЗ інших країн у напрямку створення 

сумісних освітньо-професійних магістерських програм, налагодження 

системи обміну студентами з перспективою отримання випускниками 

подвійних дипломів 

• Запрошення для читання відкритих лекцій з сучасних аспектів  біології 

студентам різних спеціальностей магістратури  відомих іноземних 

науковців 



Наші випускники за кордоном 

(аспірантура, робота за фахом) 

Велика 

Британія 

Словенія 

Естонія США 

Ізраїль Чехія 

Канада Швеція 

Німеччина Фінляндія 

Китай Російська 

федерація 



Веб-сайт факультету та 

соціальні мережі 

• Постійне оновлення інформації на сторінці 

«Працевлаштування» веб-сайту біологічного факультету  

• Регулярне інформаційне наповнення списку перспективних 

місць працевлаштування на  веб-сайті факультету 

• Постійне інформування студентів та випускників про наявність 

вакансій за фахом у відповідній групі у соціальних мережах  

• Інформування потенційних роботодавців про втілення новітніх 

освітніх технологій у навчальний процес на факультеті, 

оптимізацію професійно-практичної підготовки, наукові 

досягнення студентів та аспірантів. 

• Поповнення Галереї випускників біологічного факультету новими 

іменами, розміщення  історій їх кар’єрного росту 
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