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Додаток №5 
 

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД, РОБОТА НА ЯКИХ ДАЄ ПІДСТАВИ НА 
ОДЕРЖАННЯ МОЛОКА БЕЗКОШТОВНО 

 
 

1. Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства 
1.1.Кафедра біології лісу та мисливствознавства: ст. лаборант. 
1.2.Кафедра ботаніки: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
1.3.Кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій: майстер виробничого навчання. 
 
2. Факультет конструювання та дизайну 
2.1. Кафедра технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства: ст. лаборант, 

лаборанти, майстри виробничого навчання. 
 
3. Агробіологічний факультет 
3.1. Кафедра землеробства та гербології: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
3.2. Кафедра рослинництва: технік 
3.3. Кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції 

рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
3.4. Кафедра садівництва: ст. лаборант, лаборанти. 
3.5. Кафедра овочівництва: ст. лаборант, лаборанти. 
3.6. Генетики, селекції і насінництва: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
3.7. Закритого ґрунту: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
3.8. Агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна: ст. лаборант, 

лаборанти, зав. лабораторії, інженери, майстри. 
3.9. Ґрунтознавства та охорони ґрунтів: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
3.10. Кафедра загальної хімії: зав. лабораторії, лаборанти. 
3.11. Кафедра аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води: зав. лабораторії, 

лаборанти, препаратор. 
3.12. Кафедра органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів: зав. 

лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
 
 
4. Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології 
4.1. Кафедра екології агросфери та екологічного контролю: зав. лабораторії, ст. 

лаборант, лаборанти. 
4.2. Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності: зав. лабораторії, ст. 

лаборант, лаборанти. 
4.3. Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки: зав. лабораторії, ст. 

лаборант, лаборанти. 
4.4. Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття: зав. лабораторії, лаборанти. 
4.5. Кафедра фізіології, біохімії рослин та біоенергетики: зав. лабораторії, ст. 

лаборант, лаборанти. 
4.6. Кафедра ентомології ім. проф. М.П. Дядечка: зав. лабораторії, ст. лаборант, 

лаборанти, інженер, технік  
4.7. Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна: зав. лабораторії, ст. лаборант, 

лаборанти. 
4.8. Інтегрованого захисту та карантину рослин: зав. лабораторії, ст. лаборант, 

лаборанти. 
4.9. Радіобіології та радіоекології: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
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5. Ветеринарної медицини 
5.1.Терапії і клінічної діагностики: зав. рентген-кабінету, ст. лаборант, лаборанти, лікар 

ординатор. 
5.2.Акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин: ст. лаборант, 

лаборанти. 
5.3.Анатомії тварин імені академіка В.Г. Касьяненка: ст. лаборант, лаборанти. 
5.4.Епізоотології та організації ветеринарної справи: ст. лаборант, лаборанти, 

препаратори. 
5.5.Хірургії імені академіка І.О. Поваженка: ст. лаборант, препаратор. 
5.6.Фармакології та токсикології: ст. лаборант, лаборанти. 
5.7.Ветеринарно-санітарної експертизи: ст. лаборант, лаборанти. 
5.8.Паразитології та тропічної ветеринарії: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
5.9.Патологічної анатомії: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
5.10. ННВ Клінічний центр "Ветмедсервіс" 
5.11. Навчальний корпус №12-а, блок Е - прибиральниці. 
5.12. Гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька: ст. лаборант, 

лаборанти. 
5.13. Біохімії імені академіка М.Ф. Гулого: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборант, 

технік 
5.14. Гістології, цитології та ембріології: зав. лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
5.15. Фізіології, патофізіології та імунології тварин: зав. лабораторії, ст. лаборант, 

лаборанти. 
5.16. Мікробіології, вірусології та біотехнології: ст. лаборант, лаборант, технік, 

препаратор 
 

6. Факультет тваринництва та водних біоресурсів 
6.1.Годівлі тварин та технології кормів імені Павла Дмитровича Пшеничного: зав. 

лабораторії, ст. лаборант, лаборанти. 
6.2.Генетики, розведення та біотехнології тварин: ст. лаборант, лаборанти. 
6.3.Технологій виробництва молока та м’яса: ст. лаборант, лаборанти. 
6.4.Гідробіології та іхтіології: ст. лаборант, лаборанти. 

 
 

7. Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК 
7.1.Кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів: зав. лабораторії, майстер 

виробничого навчання, провідний інженер, ст. лаборант, лаборанти. 
 
 

8. Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК. 
8.1.Сектор приймання замовлень та організації роботи з замовником: завідувач сектору, 

наукові співробітники, провідні наукові співробітники, старші наукові 
співробітники, молодші наукові співробітники, провідні інженери, інженери І-ІІІ 
категорії, ст. лаборанти, лаборанти. 

8.2.Науково-дослідні відділи та сектори, що проводять випробування: завідувач 
відділом, завідувач сектору, наукові співробітники, провідні наукові співробітники, 
старші наукові співробітники, молодші наукові співробітники, провідні інженери, 
інженери І-Ш категорії, техніки, фахівці, ст. лаборанти, лаборанти. 

8.3.Експлуатаційна служба: сантехніки, слюсарі-сантехніки. 
 

9. Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології. 
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9.1.Лабораторія ядерно-фізичних методів аналізу та радіохімії: Завідувач лабораторії, 
старший науковий співробітник, науковий співробітник, молодший науковий 
співробітник, фахівець, технік, лаборант 

10. Ботанічний сад: зав. лабораторії, ст. лаборанти, інженери, майстри виробничого 
навчання, садівники. 

11.  Кафедра електропостачання ім. проф. В.М.Синькова: зав. лабораторіями. 
12.  Архів: зав. архіву, архіваріуси. 
13.  Науково-організаційний відділ НДЧ: інженер. 
14.  Видавничий центр: зав. відділу реалізації, спеціалісти, оператори копіювального 

апарату, друкарі, різники, палітурники. 
15.  Художня майстерня: провідний художник. 
16. Кафедра військової підготовки: зав. лабораторії, зав. навчально-тренувальним 

комплексом. 
17. Відділ інженерно-технічного забезпечення: начальник відділу, провідні інженери, 

фахівці.  
18. Механічний цех: начальник цеху, зварювальники, слюсарі, токарі. 
19. Ремонтно-будівельна бригада: виконроб, маляри, муляри, штукатури, столяри, 

плиточники. 
20. Центральний склад: зав. складу.  
21. Навчально-науково-виробничий центр «АвтоІнжиніринг»: комірник, 

акумуляторник. 
22. Відділ головного механіка: газоелектрозварювальники, слюсарі-сантехніки, 

токарі. 
23. Столярний цех: начальник цеху, інженер, столяр, робітник.  
24. Аспіранти під час постійної роботи в хімічних і бактеріологічних лабораторіях. 
 
 

Проректор з навчально-науково-виробничих 
питань і адміністративно-господарської 
діяльності 

 В. Іщенко 

Голова профкому  Р. Тарасенко 
 

 


