
Перелік установ, де можуть працювати наші випускники  
 

Установи Приклади 
 

Замовлення на альгологів: 

Науково-дослідні інститути 

1. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України: 
- альголог-флорист (вміння визначати види водоростей) 
- альголог-систематик за окремою групою рангу відділу або класу 
(вміння проводити монографічну обробку критичних у 
систематичному відношенні таксонів). 
2. Інститут гідробіології НАН України: 
- діатомолог (вміння визначати види діатомових водоростей); 
- альголог-гідробіолог (вміння визначати чисельність та біомасу 
мікроводоростей). 
3. Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН 
України:  
- діатомолог (вміння визначати якість води за діатомовими 
індексами); 
- альголог-екотоксиколог (досвід проведення біотестів на 
водоростях). 
4. Інститут рибного господарства НААН: 
- альголог-гідробіолог (вміння визначати чисельність та біомасу 
мікроводоростей).  

Міністерство та установи 
природно-заповідного фонду 

України 

Канівський природний заповідник; 
Карпатський біосферний заповідник; 
Національний природний парк «Голосіївський»; 
Національний природний парк «Пирятинський»; 
Національний природний парк Деснянсько-Старогутський;  
Національний природний парк Карпатський та ін.: 
- альголог-флорист (вміння визначати види водоростей).  

Держкомгідромет 

- діатомолог (вміння визначати якість води за діатомовими 
індексами); 
- альголог-гідробіолог (вміння визначати індекси сапробності та 
трофності за мікроводоростями).  

 
Замовлення на ботаніків: 

Науково-дослідні інститути 

1. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України: 
- ботанік-флорист (вміння визначати види вищих рослин); 
- ботанік-систематик за окремою групою (вміння проводити 
монографічну обробку критичних у систематичному відношенні). 
2. Інститут гідробіології НАН України: 
- ботанік-флорист (вміння визначати види водних макрофітів); 
3. Інституті фізіології рослин і генетики НАН України  

Ботанічні сади та дендропарки 

Ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка; 
Національний Ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України;  
Національний дендрологічний парк «Софіївка»; 
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України; 
- магістр ботанік (вирощування культурних рослин; польовий та 
вегетаційний досліди; експериментальна робота по розмноженню і 
щепленню, введення в культуру нових видів рослин). 

Науково-виробничі фірми, що 
працюють з лікарськими 

рослинами 

Науково-виробничі фірми, що працюють з лікарськими рослинами 
(Фармацевтична корпорація «Юрія-фарм», Корпорація «Артеріум», 
Компанії «Агрофіт»): 



- магістр ботанік (знання видів лікарських рослин, оцінки їх 
запасу, способів збору, зберігання, культивація лікарської 
сировини)  

Міністерство та установи 
природно-заповідного фонду 

України 

Канівський природний заповідник; 
Карпатський біосферний заповідник; 
Національний природний парк «Голосіївський»; 
Національний природний парк «Пирятинський»; 
Національний природний парк Деснянсько-Старогутський; 
Національний природний парк Карпатський та ін.: 
- ботанік-флорист (знання флори та її раритетної компоненти); 
- геоботанік (робота в польових експедиціях; класифікація типів 
місцезростань; оцінка екології місцезростань; робота з 
документацією та проектування ПЗО).  

Установи, що проводять 
озеленення 

Установи, що проводять озеленення: 
- магістр ботанік (вирощування культурних рослин, впровадження 
об'єктів озеленення).  

Державне сортовипробування 

Державне сортовипробування (Держкомсорт); 
Державне патентування сортів (Інститут експертизи сортів, 
Держпатент);  
співпраця з селекційно-дослідними агрофірмами.  

 
Замовлення на мікологів: 

Науково-дослідні інститути 

1. Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України: 
- міколог-флорист (вміння визначати гриби); 
- міколог-систематик за окремою групою рангу порядку або 
родини (вміння проводити монографічну обробку критичних у 
систематичному відношенні таксонів грибів). 
2. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН 
України: 
- міколог-систематик (вміння виділяти гриби у чисті культури, 
вести ко- лекції штамів, визначати гриби-мікроміцети).  

Лабораторії з вирощування 
посівного міцелію 

базидіальних грибів 

Група компаній «Верес»: 
- міколог-технолог (вміння проводити імуноферментний аналіз, 
хроматографію, досвід культивування грибів).  

Технологічні центри України з 
вирощування їстівних грибів 

Технологічні центри України з вирощування їстівних грибів 
(«Естетік Фудс» (Черкаси), “Науково-дослідний виробничий 
агрокомбінат “Пуща Водиця” та ін.): 
- міколог-технолог (досвід роботи з чистими культурами; вміння 
проведення тестів на виявлення патогенів грибів).  

Міністерство та установи 
природно-заповідного фонду 

України 

Канівський природний заповідник; 
Карпатський біосферний заповідник; 
Національний природний парк «Голосіївський»; 
Національний природний парк «Пирятинський»; 
Національний природний парк Деснянсько-Старогутський; 
Національний природний парк Карпатський та ін.: 
- міколог-флорист (вміння визначати гриби різних таксономічних 
груп). 

Реставраційні центри 

Національний науково-дослідний реставраційний центр України 
(відділ біологічних досліджень): 
- міколог-систематик (вміння виділяти гриби у чисті культури, 
вести колекції штамів, визначати гриби-мікроміцети).  

 
Замовлення на фізіологів рослин: 



Науково-дослідні інститути, 
ботанічні сади та дендропарки 

Інститут фізіології рослин та генетики НАН України; 
Інститут ботаніки ім. Холодного НАН України;  
Інститут біохімії ім. Палладіна НАН України; 
Інститут гідробіології НАН України; 
Інститут клітинної біології та генної інженерії НАН України; 
Інститут молекулярної біології та генетики НАН України; 
Інститут агроекології та біотехнології АСГН України; 
Інститут мікробіології та вірусології НАН України; 
Ботанічний сад ім. акад. Фоміна; 
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України. 

Науково-виробничі компанії 

Сингента (Україна); 
ТОВ «НВП «Єнамін»»; 
Агропромисловий холдинг «Кернел»; 
Лабораторно-виробничий комплекс FARMER.UA; 
Фармацевтична корпорація «Юрія-фарм»;  
Корпорація «Артеріум»;  
НВК АТ ЗТ «Діапроф-МЕД» та ін.: 
- фізіолог рослин (вирощування рослин в культурі in vitro, 
дослідження та контроль фізіологічного стану рослин, виявлення 
хвороб рослин, культивація та збір лікарської сировини, тощо). 

Розплідники рослин та 
установи, що проводять 

озеленення 

Розсадник декоративник рослин «Єва»; 
Розплідник декоративних рослин «Осокор»; 
Садовий центр «Брусвяна» та ін.: 
- фізіолог рослин (вирощування рослин на відкритому та закритому 
грунті, розмноження саджанців плодово-ягідних рослин, 
відстеження стратегії поливу рослин, організація та контроль за 
якістю і своєчасністю проведення сільськогосподарських робіт, 
впровадження об’єктів озеленення, тощо.). 

Державне сортовипробування 

Державне сортовипробування (Держкомсорт); 
Державне патентування сортів (Інститут експертизи сортів рослин, 
Держпатент);  
співпраця з селекційно-дослідними агрофірмами.  

Державні і приватні 
лабораторії, що контролюють 
санітарний стан виробництва і 

продуктів 

лікарських засобів;  
продуктів харчування;  
питної води;  
косметичних товарів;  
товарів побутової хімії;  
громадського транспорту 

 
Випускники також можуть за умов відповідної спеціалізації та набуття досвіду адаптуватися до 

таких напрямів суміжної професійної діяльності: біотехнологія, медицина (зокрема, діагностичні 
медичні лабораторії), ґрунтознавство, екологія, охорона природних екосистем, екологічна освіта.  

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.  

 


