Фундаментальна та прикладна підготовка студентів на кафедрі за
спеціалізаціями «Фізіологія та біохімія рослин», «Культура рослин in vitro» та
«Мікробіологія і вірусологія» дає можливість успішно працювати в державних
та приватних установах за наступними напрямами: науково-дослідний,
викладацький, виробничий.
Також студенти кафедри по закінченні магістратури мають можливість вступити
до аспірантури у ВНЗ та установи НАН України, НААНУ, МОЗ та закордоном.

Список установ, де потенційно можуть працевлаштуватись випускники кафедри
фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів
Науково-дослідний напрям:
 Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
http://www.ifrg.kiev.ua
 Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
http://www.imbg.org.ua
 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
http://www.icbge.org.ua/
 Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України
http://ifbg.org.ua/uk
 Інститут мікробіології і вірусології імені Заболотного НАН України
http://www.imv.kiev.ua
 Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України
http://www.cryo.org.ua
 Інститут мікробіології та імунології імені І.І.Мечникова АМН України
http://www.imiamn.org.ua

 Науково-дослідний інститут лісового господарства та агролiсомелiорацiї
імені Г.М. Висоцького Державного комітету лісового господарства
України і НАН України
http://uriffm.org.ua
 Iнститут рослинництва iмені В.Я.Юр'єва HААН
http://yuriev.com.ua
 Інститут овочівництва і баштанництва НААН України
http://www.ovoch.com
 Національний науковий центр «"Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О. Н. Соколовського
http://www.issar.com.ua


















Викладацький напрям:
ЗОШ, ліцеї, гімназії 1-3 ступеню
Коледжі ІІ-ІІІ ступеню акредитації
ВНЗ ІІІ-ІV ступеню акредитації
Харківський університетський ліцей
http://www.lyceum.univer.kharkov.ua/index.php/ua/
Коледж національного фармацевтичного університету
http://nuph.edu.ua/ru/kolledzh-nfau/
Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова
http://gkt.kname.edu.ua/index.php/uk/golovna
Харківський базовий медичний коледж №1
http://hbmk.org.ua/
Харківський
національний
університет
імені
В.Н.
Каразіна
http://www.univer.kharkov.ua
Національний фармацевтичний університет
http://nuph.edu.ua/ru
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
http://hnpu.edu.ua/uk
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
http://www.knau.kharkov.ua/
Харківський національний медичний університет
http://www.knmu.kharkov.ua/
Виробничий напрям
Держустанови:
ПАО «Фармстандарт Біолек»
http://www.biolik.com.ua/
Державне підприємство "Харківський регіональний
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
http://khsms.com/about/direction/view/lang/ua
Фармацевтична кампанія «Здоровье»
https://www.zt.com.ua
ДП "Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції"

 КП «Саніпедемсервіс»
 Контрольно-насіннєві лабораторії
 Клінічні та бактеріологічні лабораторії
Приватні установи:
 ООО "БАТ – БіоАналітичні Технології»
http://bat-ukraine.com
 Клініка професора А.М. Феськова
www.sana-med.com.ua
 АОО Пивзавод Рогань

