
Потенційні місця працевлаштування випускників  
кафедри мікробіології 

Освітні заклади: 
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

Кафедра мікробіології 
Веб-сторінка: https://www.vnmu.edu.ua/en/department/department/16 
 

Івано-Франківський національний медичний університет 
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

Веб-сторінка: https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-
2/kafedry/kafedra-mikrobiolohii-virusolohii-ta-imunolohii 

e-mail: microbiology@ifnmu.edu.ua 
 

Львівський національний медичний університет  
імені Данила Галицького 

Кафедра мікробіології 
Веб-сторінка: http://new.meduniv.lviv.ua/kafedry/kafedra-mikrobiologiyi/ 
e-mail: Kaf_microbiology@meduniv.lviv.ua 

 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Гжицького 

Кафедра мікробіології та вірусології 
Веб-сторінка: https://lvet.edu.ua/index.php/kafedra-mikrobiolohii-ta-

virusolohii.html 
e-mail: microbiology@lvet.edu.ua 
 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології 

Веб-сторінка: http://nmuofficial.com/zagalni-vidomosti/kafedri/kafedra-
mykrobyologyy-vyrusologyy-y-ymmunologyy/ 

e-mail: mvi@nmu.kiev.ua 
 
Національний фармацевтичний університет 

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології 
Веб-сторінка: http://microbiology.nuph.edu.ua/ 
e-mail: microbiology@nuph.edu.ua 
 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Кафедра мікробіології, вірусології та біотехнології 

Веб-сторінка: http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/biology/microbio 
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Тернопільський національний медичний університет  
імені І. Я. Горбачевського 

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології 
Веб-сторінка: https://mvi.tdmu.edu.ua/ 
e-mail: mikro_virys@tdmu.edu.ua 

 
Українська медична стоматологічна академія 

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології 
Веб-сторінка: https://www.umsa.edu.ua/fakultets/med-

two/kafedry/microbiology 
e-mail: mail@umsa.edu.ua 
 

Науково-дослідні установи: 
Державний науково-дослідний контрольний інститут 
ветеринарних препаратів та кормових добавок  

Веб-сторінка: http://www.scivp.lviv.ua/  
e-mail: director@scivp.lviv.ua 

 
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи 

Веб-сторінка: http://vetlabresearch.gov.ua 
e-mail: dndildvse@vetlabresearch.gov.ua 

 
Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

Веб-сторінка: http://ndekc.lviv.ua/index.html  
e-mail: ndekc@lv.npu.gov.ua 

 
Інститут біології клітини НАН України 

Веб-сторінка: http://www.cellbiol.lviv.ua 
e-mail: institut@cellbiol.lviv.ua 

 
Інститут біології тварин НААН України 

Веб-сторінка: http://inenbiol.com 
e-mail: inenbiol@mail.lviv.ua 

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

Веб-сторінка: www.imv.kiev.ua 
e-mail: secretar@serv.imv.kiev.ua 
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Інститут мікробіології та імунології імені І. І. Мечникова 

Веб-сторінка: http://www.imiamn.org.ua 
e-mail: imiamn@amnu.gov.ua 

 
Інститут сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН України 

Веб-сторінка: https://ismav.com.ua 
e-mail: isgmav@ukr.net 

 
Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни 
Львівського національного медичного університету  
імені Данила Галицького 

Веб-сторінка: http://new.meduniv.lviv.ua/pidrozdily/naukovo-doslidnyj-
instytut-epidemiologiyi-ta-gigiyeny/ 

e-mail: SRIEH_dept@meduniv.lviv.ua 
 

Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН 
України 

Веб-сторінка:  http://www.fatoil.com.ua/ 
e-mail: prezid@naas.gov.ua 
 

Медично - діагностичні центри: 
Діагностичний центр "Медіс" 

Веб-сторінка: https://www.medis.com.ua 
e-mail: info@medis.com.ua 

 
Львівський обласний клінічний діагностичний центр 

Веб-сторінка: http://www.lokdc.lviv.ua 
e-mail: lokdc@meta.ua 

 
Медична лабораторія "ДіаВіта Мед" 

e-mail: diavitamed@gmail.com 
 

Медична лабораторія «Сінево» 
Веб-сторінка: https://www.synevo.ua/ua 
 

Медична лабораторія «Ескулаб» 
Веб-сторінка: https://esculab.com 
e-mail: support@esculab.com 
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Українська незалежна імунологічна лабораторія УНІЛАБ/UNILAB 
Веб-сторінка: https://www.unilab.com.ua/index.php/ua/ 
e-mail:  info@unilab.com.ua 
 

Інші установи: 
ДУ «Львівська фітосанітарна лабораторія" 

Веб-сторінка: www.cfl.gov.ua 
e-mail:  lab.lviv@ukr.net 

 
АТ «Галичфарм» корпорації «Артеріум» 

Веб-сторінка: http://www.galychpharm.com 
e-mail:  enzym@enzym.com.ua 

 
ПрАТ «Компанія Ензим» 

Веб-сторінка: https://enzym.com.ua 
e-mail:  enzym@enzym.com.ua 
 

ПрАТ «Концерн Хлібпром» 
Веб-сторінка: https://hlibprom.com.ua 
e-mail:  Oprozyk@hlibprom.com.ua 

 
«Світоч» Nestlé 

Веб-сторінка: https://www.nestle.ua 
e-mail:  Nataliia.Semenchenko@ua.nestle.com 
 

ТОВ «Біскотті» 
Веб-сторінка: www.biscotti-group.com 
e-mail:  info@b-biscotti.ua 

 
ТОВ «Перша приватна броварня» 

Веб-сторінка: www.ppb.com.ua 
e-mail:  info@ppb.com.ua 

 
ТОВ «Яблуневий дар» 

Веб-сторінка: http://www.tbfruit.com/company/ 
e-mail:  info@tbfruit.com 
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