
ВИПУСКНИКИ МОЖУТЬ ПРАЦЮВАТИ: 

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ 

 вчителем біології, основ здоров’я, хімії, екології; 

 організатором валеологічної служби в закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти та реабілітаційних закладах;  

 практичним психологом у закладах освіти; 

 викладачем у закладах освіти І−IV рівнів акредитації; 

 фахівцем еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 фахівцем у галузі садово-паркового господарства; 

 фахівцем у галузі аграрного виробництва. 

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ГЕОГРАФІЯ 

 вчителем географії, біології, української мови та літератури; 

 викладачем у закладах освіти І−IV рівнів акредитації; 

 керівником краєзнавчо-туристського гуртка; 

 керівником гуртка закладу позашкільної освіти; 

 керівником гуртка станції юних туристів; 

 екскурсоводом; 

 фахівцем у сфері туризму; 

 працівником Держгеокадастру; 

 спеціалістом земельного відділу, землевпорядником. 

 

СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ХІМІЯ 

 вчителем хімії, біології, інформатики; 

 викладачем у закладах освіти І−IV рівнів акредитації; 

 старшим лаборантом хімічних та біохімічних лабораторій; 

 працівником хімічної та харчової промисловості; 

 хіміком експертно-криміналістичної лабораторії; 

 фахівцем лабораторного центру МОЗ України. 

 

ЕКОЛОГІЯ 

 фахівцем регіональних та місцевих органів охорони природи й 

управління природокористування; 

 інженером з охорони навколишнього природного середовища 

промислових та сільськогосподарських підприємств; 

 інженером з охорони навколишнього природного середовища 

закладів освіти; 

  спеціалістом оперативних міських екологічних служб; 



 фахівцем екологічних організацій та служб, які здійснюють 

екологічний менеджмент, аудит, страхування; 

 працівником ремонтно-будівельних організацій, що здійснюють 

експертну діяльність на початку будівництва житлових будинків, 

заводів, транспортних об’єктів у приватних компаніях; 

 спеціалістом державних структур, органів контролю та нагляду 

за станом навколишнього середовища, служби системи 

моніторингу довкілля; 

 лаборантом хіміко-аналітичних лабораторій; 

 працівником заповідників, природоохоронних організацій; 

 фахівцем екологічної поліції, митної служби та карантинної 

інспекції; 

 спеціалістом фонду охорони навколишнього середовища.» 

 

БІОЛОГІЯ 

 фахівцем у галузі біології, агрономії та медицини; 

 лаборантом у клініко-діагностичних, цитологічних, санітарно-

епідеміологічних, мікробіологічних лабораторіях; 

 лаборантом у лабораторіях харчових підприємств; 

 лаборантом у науково-дослідницьких лабораторіях та інститутах, 

медичних закладах; лаборантом у науково-дослідницьких 

криміналістичних центрах МВД; 

 лаборантом на фармацевтичних заводах та фабриках; 

 лаборантом у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівня акредитації; 

 асистентом ветеринара; 

 фахівцем в агрономії, лісовому, водному господарствах та в 

природно-заповідній справі; 

 вчителем біології, основ здоров’я, екології. 


